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TÉL
Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hogy melegednének az emberek.
Ráhányni mindent, ami antik, ócska,
Csorbát, töröttet s ami új, meg ép,
Gyermekjátékot, – ó, boldog fogócska! –
S rászórni szórva mindent, ami szép.
Dalolna forró láng az égig róla
S kezén fogná mindenki földiét.

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hisz zúzmarás a város, a berek...
Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni
És rakni, adjon sok-sok meleget.
Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni,
Hogy fölengednének az emberek!

József Attila

2010. február
Karlik Dóra: Téli álom
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„ha Kölcsey és Vörösmarty nyelvén szól az éneked”

A Magyar Kultúra Napja Dabason

Hagyományainkhoz híven január 22-én, a Himnusz megírásának évfordulóján ünnepeltük a Kossuth Mûvelôdési Központban a Magyar Kultúra Napját.

Fotók: Karlik Dóra

A programra összegyűlt közel másfélszáz
érdeklődőt nemzeti imádságunk eléneklését
követően Tapodi Katalin, a Művelődési
Központ igazgatója köszöntötte. Őt Kőszegi
Zoltán polgármester követte, aki köszöntőjében kiemelte a közművelődés területén
tevékenykedők munkájának fontosságát, és
hangsúlyozta, hogy a Megújulás Évében a
nemzeti kultúra értékeinek a szellemi-lelki
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és társadalmi megújulásban fontos szerepet
kell betölteniük.
A polgármesteri köszöntő után egy rendhagyó, értékes és hangulatos ünnepi összeállítást tekinthettek meg az érdeklődők
Buzogány Márta színművész és társai, Frech
Zoltán és Veress Előd előadásában.
A műsort követően a gyóni származású
Murányi László, az MTV volt főmunkatár-

sa ünnepi beszédét hallgathattuk meg. A
kiváló szónok nagy átéléssel egy lüktető,
magával ragadó, tartalmas beszéddel örvendeztette meg és remélhetőleg gondolkodtatta el a közönség soraiban ülőket.
Az ő szavait követően került sor a „Dabas
Kultúrájáért” Karacsné Takács Éva-díj
átadására, amelyet idén Valentyik Ferenc
amatőr helytörténeti kutató kapott meg. A
díjazásban az elmúlt években kibontakozó
eredményes kutatások sora dominált, aktív
közéleti szerepvállalása mellett.
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Jeges csati =jó hangulat
2010 januárjában a rég látott mennyiségű
hó ellenére a Rádió Dabas újra megrendezte a Jeges Napot a sári csatin. A zord idő
ellenére sem mondhatjuk, hogy a kutyát
sem érdekelte az esemény, hiszen így is
nagyon sokan kilátogattak a ligetbe. A legfiatalabbaktól kezdve az idősebb generá
cióig mindenki kivette a részét a sportolásból. A korizáson kívül ügyességi versenyek
és hokimérkőzések is színesítették a fehérbe burkolózott csatit. A legnagyobb érdeklődést a Rádió Dabas által életre hívott
„konzerv curling” hozta, amit valóban
pacal-, káposzta- és löncshúskonzervekkel
játszottak. A játék még béta verzióban van,
de hamarosan kiforrja magát és akár olimpiai szám is lehet belőle. Aki kimelegedett
vagy éppen csontig átfagyott, a Jég büfében
a forró italok segítségével újra erőre kaphatott. A mókázásra nemcsak a csati jege volt
alkalmas, családok, baráti közösségek
sétáltak, szánkóztak az Újszülöttek
Ligetében és élvezték a frissen lehullott hó
ropogását a lábuk alatt.
Ha az időjárás kegyes lesz, akkor még
ezen a télen újra jégre visszük hallgatóinkat. Hangolj a 93.4-re és figyeld a
www.radiodabas.hu
weblapot a friss információkért!

Fotók: Karlik Dóra

Az ünnepi műsor második részében a díjazott leánya, Valentyik Anna egy Rónay
György-verset mondott el, és a Szép vagy,
gyönyörű vagy Magyarország című dalt adta
elő. Ezt követően a Kossuth Zsuzsanna
Szakképző Iskola és Kollégium énekkarának
dalcsokrát hallgathatta meg a publikum. Az
ünnepség a Szózat közös eléneklésével záródott.
A Dabasi Újság szerkesztősége nevében
gratulálok a díjazottnak, további eredményes kutatómunkát kívánok!
Feldman László
Kabinetiroda-munkatárs
2010. február
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Ünnepvárás az Igazgyöngy Általános Iskolában
Immár ötödik tanévünket taposva, bátran mondhatjuk, hogy hagyománnyá vált iskolánkban advent közös ünneplése.
2009-ben is így történt, a várakozás projekt keretében zajlott,
amelyet Némethné Pöltl Annamária tanító koordinált.
Szerettük volna megmutatni tanítványainknak az ajándékozás
örömét. Kértük, gyűjtsenek cipősdobozokat, valamint jó állapotban
lévő játékokat. 90 doboznyi ajándék összegyűjtése, csomagolása nem
kis feladat, de mindenért kárpótolt a tatárszentgyörgyi ovisok
öröme. Az ajándékokat nekik készítettük. Másodikos diákjaink
zenés-verses műsorral is kedveskedtek a kis ovisoknak.
A közös gyertyagyújtás hétfőnként, az iskola aulájában zajlott. A
Hitet jelképező első gyertya meggyújtását osztályonként más-más
feladat előzte meg. A kicsik plakátot készítettek képekkel, idézetekkel a hitről, a nagyobbak verset, illetve zenét keresgéltek.
Ezen a héten érkezett hozzánk a Mikulás, másnap pedig Mikuláskupán, azaz sportversenyeken ugrálhatták le a csokidömping okozta
plusz energiát… hiszen ebből nálunk bizony van bőven (csoki nélkül
is). A Remény gyertyájának meggyújtását is gyűjtőmunka előzte
meg. Miben reménykedtek ti, gyerekek? Néhány, a diákok által gyűjtött idézetből, amelyeket a tablókon olvashattunk:
„Azt mondják, a földi boldogsághoz a következők kellenek:
Legyen kit szeretnünk, legyen mit csinálnunk, és legyen miben
reménykednünk.”
„Van egy szó, mit úgy hívnak, Remény. Ha vigyázol rá, örökké
benned él.”
Az Öröm gyertyájának hetében vetettük el a Luca-napi búzát, és
vártuk, vajon hogyan kel ki? Milyen lesz a jövő évi termés?
Ezen a héten mézeskalácsillat lengte be a folyosót minden nap.
Osztályonként gyúrták, formázták, díszítették, sütötték a süteményt a tanulók. Péntek volt a szünet előtti utolsó tanítási nap. Így a
Szeretet gyertyájának lángja ekkor fénylett, beragyogva kis közösségünket. A közös éneklés, versmondás, a pedagógusok „meglepetéséneke” tette meghitté az ünnepet.
Kubik Judit

Hirdetés
Az Igazgyöngy Általános Iskola a 2010/11-es tanévre felvételt
hirdet az alábbi évfolyamokon:
előkészítő, első, második, harmadik, negyedik osztályokban.
Amit kínálunk:
Családias szeretetteljes légkör.
Sikerélmény.
Elfogadó környezet.
Határozott, türelmes nevelési keretek.
Kedves Szülő!
Ha gyermekével kapcsolatban az óvoda problémát jelzett, vagy
az iskolai eredmények alulmaradnak a vártnál, ha az ön csemetéje magatartási problémákkal küzd, keressen bennünket!
Az a szülő, aki érdeklődik intézményünk iránt, március
16–19-ig előzetes egyeztetés alapján részt vehet a tanítási órákon, így képet kaphat a tanórákon folyó munkáról.
Elérhetőségünk: 2370 Dabas, Szent István út 35.
Tel.: 29/360-957, mobil: 06-70/604-5533

Suliváró
Az elmúlt évhez hasonlóan, 2010. február 24-én, szerdán, 16.15
órai kezdéssel ismét elindítjuk játékos SULIVÁRÓ foglalkozá
sainkat a Szent János Katolikus Általános Iskolában!
Szeretettel várjuk a 2010–2011-es tanévben 1. osztályt kezdő nagycsoportos óvodásokat a havonta ismétlődő foglalkozásainkra. Mialatt a gyerekek az alsós tanító nénikkel játékos feladatokat oldanak meg, a szülők
részére fejlesztő pedagógus és logopédus tart előadást, illetve kötetlen
beszélgetésre nyílik lehetőség. A foglalkozások várható időpontja minden
hónap utolsó szerdája: febr. 24., márc. 31., ápr. 28., máj. 26.
Jelentkezési határidő: február 15-ig, a 364-153-as telefonszámon.
Egyben bemutatjuk az alsó tagozatunkban sikeresen működő iskolaotthonos oktatási formát. Ez a rendszer nagymértékben figyelembe
veszi az iskolakezdő gyermekek életkori sajátosságait, egyéni fejlettségi
szintjüket és haladási tempójukat. Zökkenőmentesebb átmenetet
tudunk biztosítani az óvodából iskolába érkező gyermekek számára. A
gyerekek saját tanítóikkal töltik el az egész napot (fél 4-ig), a tanórák
délelőtti és délutáni rugalmas elosztásával, valamint változatos foglal-
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kozások biztosításával, anélkül, hogy ez pszichikailag, fizikailag túlzottan leterhelné őket.
A gyermekek sokoldalú fejlesztését biztosítják szabadon választható szakköreink, rendhagyó tanóráink már az első osztálytól: angol és
szlovák nyelv, szorobán, úszás, kézműves, foci, informatika, furulya,
aerobic, néptánc, kötetlen játék iskolánk „játszóparkjában”.
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TÁMOP – 3.2.3/08/2/KMR – Sajtóközlemény

A rendezvényen köszöntőt mondott Kőszegi Zoltán, Dabas város
polgármestere.
A nyitórendezvényen két előadás hangzott el. Dr. Németh János
vezető főtanácsos (Oktatási és Kulturális Minisztérium
Közművelődési Főosztálya) az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Társadalmi Megújulás Operatív Programjának további lehetőségeiről beszélt, míg Tapodi Katalin projektmenedzser a konkrét programot mutatta be.
A projekt a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)
keretében kerül megvalósításra. A jelen TÁMOP konstrukció célja
a közoktatási rendszer hatékonyságának a közművelődés eszközeivel történő javítása, ennek keretében a gyermek- és ifjúsági korosztály bevonása a formális oktatást támogató és kiegészítő új tanulási
formákba, nem formális, informális tanulási programokba, szolgáltatásokba. Ezen belül kiemelt cél a hátrányos helyzetű csoportok
bekapcsolása az egész életen át tartó tanulás folyamatába. A konstrukció mindezt a közművelődési intézmények és szervezetek nem
formális és informális oktatási-nevelési szolgáltatásainak fejlesztése
és támogatása révén valósítja meg.
A közel 60 fő meghívott vendég, illetve a sajtó képviselői nagy
érdeklődéssel fogadták az elhangzott előadásokat.
A megnyitóünnepséget állófogadás zárta, ahol lehetőség nyílt a pro-

jektben résztvevők, valamint a meghívott vendégek számára a
tapasztalatok cseréjére és az ismeretek bővítésére. Lehetőség nyílt
továbbá arra is, hogy a média megjelent képviselői feltegyék kérdéseiket.

Fotó: Nyiri Margó

2010. január 14-én Dabason, a Kossuth Művelődési Központban
került megrendezésre az Építő közösségek – a dabasi Kossuth
Művelődési Központ az egész életen át tartó tanulásért Projekt
nyitórendezvénye.

További információ: Tapodi Katalin – projektmenedzser
Tel.: 06-29/360-096, +36-30/9407912 • mail: igazgato@kmkdabas.hu

A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
2010. február–március havi programjai
Kossuth Ház Galéria
(2370 Dabas, Kossuth László u. 19.)
Képzőművészeti szakkör I.:
páratlan hét szerda 16.00 órától
Képzőművészeti szakkör II.:
páratlan hét csütörtök 16.00 órától

A kiállítás április 9-ig tekinthető meg
H–P: 9.00–17.00 óráig
Hétvégén előre egyeztetett időpontban.
(Tel.: 29/362-545)

Óvodás néptánc: csütörtök 16.15–17.00 óráig,
oktató: Csébi Orsolya

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

Margaréta citeracsoport: péntek
16.30–18.00 óráig, oktató: Szlama Ildikó

Kiállítás
Építészeti értékek Dabason
– a klasszicista kúriák múltja és jelene.
A kiállítás március 5-ig tekinthető meg
H–P: 9.00–17.00 óráig.
Hétvégén előre egyeztetett időpontban.
(Tel.: 29/362-545)

Rendezvények

Kezdő felnőtt citeracsoport: hétfô
18.30–20.00 óráig, oktató: Szlama Ildikó

„Ébredj új tavasz!”
Dabasi óvodások munkáinak kiállítása
Megnyitó: 2010. március 15.

TÁNCHÁZ és KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
2010. február 20. szombat 16.00 óra
A táncházat Farkas Gábor,
a Bartók táncegyüttes tagja vezeti.
Inoka Győző és barátai zenélnek.
A játékszobában: Kézműves foglalkozás,
kártya- és társasjátékok, színezőasztal

Gyereknéptánc: csütörtök 17.00–18.00 óráig,
oktató: Csébi Orsolya és Farkas Gábor

Kéknefelejcs citeracsoport: péntek
18.00–20.00 óráig, oktató: Szlama László
Kékibolya népdalkör: csütörtök
18.00–20.00 óráig
Orchidea népdalkör: kedd 17.00–19.00 óráig
Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub programjai:
március 6. szombat

Csoportok foglalkozásai

Látássérültek Egyesülete: február 8. hétfő

Forgatós néptánccsoport: péntek
19.00–21.30 óráig, oktató: Farkas Gábor

oktató: Horváthné Baranyai Ágnes

Ringató: szerda 10-11 óráig

2010. február
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TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR-2009-0010 – Mi vagyunk a tudás pillére
2010. január 28-án Dabason, a Halász Boldizsár Könyvtárban került megrendezésre a „Mi vagyunk a tudás pillére”
– Szolgáltatás-fejlesztés a dabasi Halász Boldizsár Városi
Könyvtár olvasói táborának növelése és az élethosszig tartó
tanulás érdekében projekt nyitórendezvénye.
A rendezvényen köszöntőt mondott Kőszegi Zoltán, Dabas város
polgármestere. A projektet Ferenczi Margit, a Halász Boldizsár
Városi Könyvtár igazgatója mutatta be a megjelenteknek.
A jelen pályázati konstrukció („Tudásdepó Expressz”) a Társadalmi
Megújulás Operatív Program (TÁMOP) „A közoktatási rendszer
hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések
kialakítása” című prioritása (fejezete) keretében jelenik meg. A prioritás átfogó célja az egész életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtéseként új tanulási lehetőségek és formák elterjesztése, az oktatási és
kulturális intézményrendszer közötti együttműködés új útjainak
kiépítése. A prioritás kiemelt célja, olyan szolgáltatások fejlesztése,
amelyek elősegítik az egyenlő esélyű hozzáférést a nem formális és
informális tanulás és képzés lehetőségeihez.

Felhívás rajzpályázatra
„Ébredj, új tavasz,
jégtörő, sugaras,
gallyat gombosító,
rügyet rojtosító,
mindenféle madarakat
víg versre tanító.”
(Csanádi Imre: Tavasz-ébresztő)

Kedves Óvodás Gyerekek!
Közeledik nemzeti ünnepünk, az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója. Óvodás gyermekeink rajzpályázattal, rajzkiállítással kapcsolódnak a városi ünnepséghez március 15-én évek óta.
Az idei esztendőben intézményünk hirdeti meg a rajzpályázatot,
majd a Kossuth Ház Galériában kiállítjuk a munkákat az ünnep
tiszteletére.
Dabas Város Önkormányzatának döntése alapján a 2010-es esztendő a Megújulás Éve. A TAVASZ a megújulást hozza nekünk a
természetben is. Ennek jegyében, a fenti vers szellemében szeretnénk az óvodás korosztályt ábrázolásra ihletni.

Gyerekek!

Ismerkedjetek meg tavaszi hangulatú versekkel, beszélgessetek az
ébredező természetről és arról, hogy nemcsak a növények kezdenek
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A „Tudásdepó Expressz” átfogó célja, hogy a könyvtári rendszer
jobb hatásfokkal szolgálja a minőségi oktatást, a formális oktatáson
kívüli képzést és tanulást, a könyvtári szolgáltatásokkal megvalósítandó olvasási és digitális kompetenciák fejlesztését. Kiemelt cél a
hozzáférés területi különbségeinek a csökkentése.
A konstrukció célja – a fenti célokhoz kapcsolódóan – a nyilvános
és nem nyilvános könyvtárak), a közoktatási és felsőoktatási könyvtárak, szakkönyvtárak, könyvtári tevékenységet folytató szervezetek
tanulást segítő szolgáltatásainak és adatbázisainak, dokumentum- és
információszolgáltatási rendszerének fejlesztése és összehangolása, a
könyvtárak ehhez kapcsolódó humánerőforrásának fejlesztése.
A közel 30 fő meghívott vendég, illetve a sajtó képviselői nagy
érdeklődéssel fogadták az elhangzott előadásokat.
A megnyitóünnepséget apró állófogadás zárta, ahol lehetőség nyílt
a projektben részt vevők, valamint a meghívott vendégek számára a
tapasztalatok cseréjére és az ismeretek bővítésére.

el kikukucskálni a melegedő földből, hanem egyre több madárcsicsergést is hallunk, és ha ügyesek vagyunk, sok kis állat születésének
is tanúi lehetünk. Már februárban is nézegethetjük a virágoskerteket, hogy vajon melyik lesz idén a győztes kis virág, melyik lesz a legbátrabb ahhoz, hogy még az igen hűvös idő ellenére is kidugja fejecskéjét a földből és beharangozza a tavasz közeledtét.
Válasszatok tavaszváró, tavaszt idéző verseket, dalokat vagy zeneműveket, majd változatos eszközöket használva vessétek papírra,
hogy mit is mond számotokra a sok-sok tavaszi költemény, mi jut
eszetekbe róla, milyen gondolatokat tartalmaz, milyen élményeket
éltek át vershallgatás, zenehallgatás közben.
Munkáitokat legkésőbb 2010. március 3-ig juttassátok el a
Mánteleki úti óvodaépületbe.
A díjazottak a városi ünnepségen vehetik át jutalmukat.
Alkotásaitokat köszönettel és tisztelettel várja az 1. sz.
Napköziotthonos Óvoda kollektívája.
Nagyon sok ember kedve felvidul, mikor tavasz elején először pillantja meg az évszak hírmondóit, az első virágokat a sok-sok napsütésben.
Örüljünk együtt az új TAVASZ érkezésének! Újuljunk meg mi is
a természettel együtt!
Mrázné Csernák Ilona
intézményvezető
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És van folytatás…
Az elmúlt évben Márton-nap alkalmából úgy búcsúzott el a sári
Borovenka Néptánccsoport a Rozmaring Asszonykórussal karöltve,
hogy ennek a felpezsdülésnek lesz folytatása. És lett is.
Harmadszorra szerveztünk filmvetítést a Sári Közösségi Ház
nagytermében. Először a „Madárkák”; most, január 30-án pedig, a
„Büdös víz” című filmet vetítettük az érdeklődőknek. Ezeknek az
összekovácsoló erőn kívül az a különlegességük, hogy a filmekben
sári statiszták is szerepet kaptak. Sokan láthatták viszont családtagjaikat, szüleiket, nagyszüleiket. Egészen éjfélig tartott a nótázgatás,
beszélgetés és az emlékek felelevenítése.
És még mindig nincs vége! Farsang alkalmából jelmezes batyusbált
rendezünk a helyi közösségi házban. Az eddigi tapasztalatok alapján
ez iránt is nagy lesz az érdeklődés. Ugye már várják a folytatást?!
Mráz Adrienn, Borovenka Néptánccsoport

A Halász Móricz-kúria februári programjai
2010. február 20. szombat: családi hurka-kolbász kóstoló.
A rendezvény zártkörű!

Állandó programjaink:
Hetente szerdán Baba-mama klub 16.00–18.00-ig
csütörtökönként színjátszó próba 16.00–18.00-ig
asszonytorna 17.30–18.30
A LazulALánc együttes próbája 18.30–20.30-ig
Kéthetente szerdánként
az Áldos Egyesület zenei próbája 18.00–20.00
Érdeklődni lehet a 06-29/367-160-as telefonszámon.
A Halász-Szánthó Emlékszoba és Velikovszki Pál Emlékszoba
is látogatható minden hétköznap 08.00–16.00-ig.

Kedves Szülôk, Tisztelt Adózó
Állampolgárok!
Ebben az évben is van lehetősége, hogy a 2009. évi személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlja közhasznú, nemes célra.
A „Napraforgó” Óvodai Alapítvány a sári gyermekek óvodai körülményeinek javítása érdekében az idén is fogadja támogatásukat, melyet
a rendelkező nyilatkozaton az alábbi adószám, ill. név feltüntetésével
tehetnek meg.
Adószám: 18680638-1-13 • Név: Napraforgó Óvodai Alapítvány
Felajánlásaikat előre is köszönjük a gyermekek nevében!
A 2008. évi támogatás összege: 131 860 Ft volt. Köszönjük!
Garajszki Piroska az Alapítvány kuratóriuma nevében
Mrázné Csernák Ilona az intézmény nevében

A Dabasi Rendôrkapitányság

FELHÍVÁSA

Az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére
SEGÍTÜNK, HOGY NE VÁLJON ÁLDOZATTÁ!
• Lakását, udvarát tartsa zárva, illetéktelen személyek az Ön tudta
nélkül ne juthassanak be.
• Ne engedje be a lakásába az áramszolgáltató, a vízművek, gázművek alkalmazottjait, a rendőrség tagjait, csak akkor, ha személyesen ismeri, vagy ha megfelelően igazolja magát. Ha kétsége van,
kérje el az igazolványát és jegyezze fel adatait, aki nem tudja igazolni magát, ne engedje be.
• Házaló árusokat ne engedjen be a lakásába és az udvarába.
• Rosszullétre hivatkozó, vizet kérő vagy más ürüggyel a lakásba
bemenni akaró személyeket ne engedjen be. Ha szükséges, hívja
a 107 vagy a 112 segélyhívószámot.
• Ha munkát végeztet, szolgáltatást vesz igénybe, mindig csak az
elvégzett munkát fizesse ki, előleget ne adjon.
• Megtakarított pénzét ne vegye elő idegenek jelenlétében.
• Pénztárcájában csak a napi vásárláshoz szükséges pénzösszeg
legyen, vásárláskor, piacon, üzletekben vigyázzon értékeire.
• Értékeit sehol ne hagyja őrizetlenül.
• Ha valamit értékesít vagy árul, nagycímletű pénzt ne fogadjon el,
ne váltson fel idegeneknek. Legyen óvatos, mert sok a fénymásolat, hamis pénz.
• Készpénzt, nyereményt, hatóságok, szolgáltatók, intézmények
nem küldenek ki magánszemélyekkel.
• Ha teheti, szereltessen technikai védelmet (pl. S.O.S. szomszédhívót, pánikjelzőt).
Ha mégis bűncselekmény áldozatává válik,
hívja a rendőrséget a 107 vagy a 112-es segélyhívó számon,
vagy a Dabasi Rendőrkapitányság Ügyeletét
a 06-29-360-107-es telefonszámon.

A Sári Közösségi Ház
február havi programjai

Rendszeres foglalkozások, programok:
Hétfőnként:
16.00–18.00 – Bazsalicska Citeracsoport próbái
18.00–19.00 – Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör próbái
19.00 – Nemzetiségi archív dvd-felvételek megtekintése
(nyitott)
Keddenként:
18.30–19.30 – Karate
19.30–20.30 – Torna (Ráczné Walter Annamária)
Szerdánként:
19.00–20.00 – Hadtörténeti előadás (dr. Szabó József János)
19.30–20.30 – Torna (kéthetente) (Gogolák Éva)
Csütörtökönként:
18.30–19.30 – Karate
Péntekenként:
18.30–19.30 – Torna (Ráczné Walter Annamária)
19.30–20.30 – Torna (Gogolák Éva)
Vasárnaponként:
09.00–13.00 – Borovenka Néptánccsoport próbái
További információ: 29/364-242, 06-30/313-4579
2010. február
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önkormányzati hírek

Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. január 26-án ülésezett.
A testület jóváhagyta a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 35/2002. (XII. 16.) rendeletének
módosításáról szóló 5/2010. (I. 26.) számú
önkormányzati rendeletet.
A Képviselő-testület az ülésen jóváhagyta az
Önkormányzat 2010. évi munkatervét.
A Képviselő-testület elbírálta a Dabas Város
Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága
tűzoltóparancsnoki álláshelyére meghirdetett pályázatot. A testület egyhangúlagosan
2010. január 27. napjától határozatlan időre
Branyiczky Márkot nevezte ki tűzoltóparancsnokká. A testület a tűzoltóparancsnok
illetményét 488 344 Ft-ban állapította meg.
(A tûzoltóparancsnokkal készült interjút
következô számunkban közöljük. –szerk. –)
A Képviselő-testület engedélyezte a Kossuth
Művelődési Központ részére számítógépek,
laptop és projektorok beszerzését.
A Képviselő-testület elfogadta a helyi környezet védelméről és a köztisztaságról szóló

38/2004. (IX. 28. ) rendeletének módosításáról szóló 6/2010. (I. 26.) számú rendeletét.
A képviselők támogatták, hogy a város intézményeinek és ingatlanainak energiab e
szerzésére külső szakértőt vonjanak be.
A testület elfogadta a Polgármesteri Hivatalban,
a Sári Közösségi Házban, a Halász Móriczkúriában, és a Dabasi-Szőlôsi Művelődési
Házban 2010. január 1-jétől alkalmazandó
bérleti és használati díjakat.
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, az alpolgármestert és a Szociális és
Esélyegyenlőségi Bizottság elnökét, hogy
közösen, a legnagyobb körültekintéssel osszák
ki a Gróf Vay Péter Szolidaritási Alapban összegyűlt összeget a támasz nélkül maradt fiatal
dabasi családok megsegítésére.
A Képviselő-testület a Remondis Dabas Kft.
Felügyelőbizottságába 2010. január 1-jétől
Tokai Lászlót és Sós Gábort delegálta.
A testület a Remondis OKÖT Kft. Felügyelő
bizottságába 2010. január 1-jétől Pucsinszki
Miklósnét delegálta.
A te st ület a DA S ZOF E Nonprofit K f t.
Felügyelőbizottsági tagjainak 2010 január
1-jétől Kuli Imrét, Pucsinszki Miklósnét és

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy 2010. január 1-jétől az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése már csak bejelentés-köteles tevékenység, és valamennyi, a vállalkozással kapcsolatos bejelentés
elektronikusan intézhető. A bejelentést az ügyfélkapun keresztül a
www.magyarorszag.hu oldalon, az e célra rendszeresített elektronikus űrlapon kell megtenni. Szintén ügyfélkapun keresztül lehet
az esetleges változásokat bejelenteni, illetve szüneteltetni vagy
megszüntetni az egyéni vállalkozást.
Az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése, a változás-
bejelentés, az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és
megszűnésének bejelentése díj- és illetékmentes.
Illetékfizetési kötelezettségük csak azon ügyfeleknek van, akik
egyéni vállalkozói igazolvány kiállítását kérik.
• Első vállalkozói igazolvány kiadása 10 000 Ft. • Vállalkozói igazolványban feltüntetett adatok módosítása 3000 Ft. • Vállalkozói igazolvány megrongálódása, megsemmisülése, elvesztése miatti pótlás 5000 Ft.
Egyéb információ:
www.magyarorszag.hu • www.nyilvantarto.hu
vagy az Okmányiroda 29/564-212-es telefonszámán.
Garajszki Gábor jegyző
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Monori Alfrédot választotta.
A testület a DASZOFE Nonprofit Kft. jelenlegi
köny v vizsgálójának ( Tisza Bross Audit
Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.
Szolnok, Kossuth tér 10/B. F.3.) szerződését
meghosszabbította 2011. május 31-ig.
A képviselők elfogadták továbbá a DASZOFE
Nonprofit Kft. Javadalmazási szabályzatát, egyben a testület felkérte a gazdálkodó szervezet
vezetőjét, hogy a Javadalmazási Szabályzat
letétbe helyezéséről és az abban foglaltak alkalmazásáról – 30 napon belül – gondoskodjon.
A testület pályázatokkal kapcsolatos határozatai között döntött arról, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be a KözépMagyarországi Regionális Fejlesztési
Tanács „Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása (TEUT)” című pályázati
felhívására. A pályázat tárgya: Dabas, Viola
u., Bem J. u., Szűk u. és Vásártér út burkolatának felújítása c. pályázathoz önköltség
növelése 1 070 190 forinttal. A Képviselőtestület döntött arról is, hogy a saját forrás
összegét a 2009. évi költségvetésről szóló
7/2009. (II. 16.) számú Költségvetési rendeletében a fejlesztési célú tartalék soron
biztosítja.
Dr. Kozák Beatrix

Tájékoztatás lakossági adatgyûjtésrôl
A Központi Statisztikai Hivatal Debreceni Igazgatósága Dabason
2010-ben önkéntes lakossági adatszolgáltatáson alapuló lakossági
adatfelvételeket végez.
A lakossági adatfelvételek témái az alábbiak:
– Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei
– Időmérleg felvétel
– A lakosság utazási szokásai
– Felmérés a háztartások információs és kommunikációs technológiai
eszközök használatáról
– Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, havi naplóvezetés
– Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, havi naplóvezetéshez kapcsolódó éves kikérdezés
Az adatgyűjtéseket hivatalos megbízással rendelkező, igazolvánnyal
ellátott kérdezőbiztosok hajtják végre. Az adatfelvételek reprezentatívak, véletlenszerű kiválasztás során kerülnek kijelölésre a címek.
A kapott információkat az Igazgatóság a jogszabályoknak megfelelően, bizalmasan kezeli, azok közzétételére azonosításra alkalmatlan
módon kerül sor.
Az Igazgatóság munkatársai a 06-52-529-867 és a 06-52-529-848
telefonszámokon adnak felvilágosítást a lakosság részére.

önkormányzati hírek

Anyakönyvi hírek
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név
Születési idô	Életkor
Zsíros Pálné
1920. 02. 01.
90
Temesi István
1920. 02. 23.
90
Molnár Jánosné
1918. 02. 03.
92
Szládik Istvánné
1917. 02. 06.
93
Rajki Jánosné
1914. 02. 04.
96
Varga Péter
1913. 02. 26.
97

Isten éltesse sokáig Önöket!

Házasságkötések
10 éve (2000-ben) kötöttek házasságot:
február 19.

Majoros Miklós – Serény Viola

20 éve (1990-ben) kötöttek házasságot:
február 17.

Kloczka János – Bese Erzsébet

február 23.

Krizsán József István – Kiss Valéria

február 24.

Szaller József – Prigyeni Terézia

25 éve (1985-ben) kötöttek házasságot:
február 15.

Csernák József – Faul Éva

30 éve (1980-ban) kötöttek házasságot:
Halottaink
Név
Születési idô
Kosik Attila
1963. 08. 08.
Sallai István
1930. 07. 25.
Méhes Tibor
1969. 10. 09.
Oláh Pál
1953. 09. 04.
Szedlacsek József
1934. 03. 15.
Nagy László
1935. 11. 11.
Kovács Bálint
1943. 06. 25.
Fekete Jánosné (Dori Erzsébet) 1936. 03. 15.
Szlezákné Németh Györgyi
1962. 05. 15.
Jarábik József
1923. 05. 31.
Volentér Józsefné (Mráz Veronika) 1924. 04. 08.
Jurácsik Ferenc
1936. 10. 03.
Iratosi Józsefné (Goreczki Katalin)1929. 11. 27.
Kiss Istvánné (Gulyás Ilona)
1914. 11. 29.
Kmetyó Ferenc
1943. 11. 02.
Félegyházy Pálné (Vincze Erzsébet) 1941. 05. 09.

Halálozás idôp.
2009. 07. 08.
2009. 12. 09.
2009. 12. 10.
2009. 12. 19.
2009. 12. 30.
2009. 12. 31.
2010. 01. 11.
2010. 01. 13.
2010. 01. 15.
2010. 01. 20.
2010. 01. 20.
2010. 01. 20.
2010. 01. 24.
2010. 01. 25.
2010. 01. 25.
2010. 01. 27.

február 09.

Kôszegi József – Kovács Margit

február 23.

Strupka János - Révész Zsuzsanna

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Újszülöttek
Gyermek neve

Születési idô

Anyuka neve

Garajszki Ákos

2009. 11. 24.

Bukovszki Mária

Gacsal-Csernák Zoé

2010. 01. 01.

Csernák Andrea

Petrányi Zsuzsanna

2010. 01. 01.

Csörgô Éva

Gombár László

2010. 01. 08.

Kalocsa Edina

Vadkerti Milán

2010. 01. 08.

Vellai Csilla

Kovács Dorka 	

2010. 01. 12.

Kucsera Andrea

Richlik Noémi

2010. 01. 14.

Rim Zsuzsanna

Kosztolányi Luca

2010. 01. 19.

Lajos Mónika

Kozma Lilianna

2010. 01. 27.

Kozma Zsuzsanna

Ilyés Amira

2010. 01. 28.

Majlát Olga

Osztozunk a családok gyászában.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!

Kedves harangozónktól búcsúzunk

„S ha majd lépteink nyomát a hó lepi el,
Maradjon a szívetekben számomra hely!
Menjetek hát békével,
Amit mondtunk néktek, azt higgyétek el!”
Farkas Józseftől búcsúznak a szőlősi
templomba járó hívek, akik a harang
hívószavára indulnak a szentmisére.
Hálásak lehetünk áldozatos munkájáért, hiszen 1996-ban saját anyagaiból,
magát betegen sem kímélve készítette el
a harang automata vezérlését. Ezt köve-

tően, amíg egészségi állapota engedte,
tíz esztendőn keresztül ő harangozott
m inden el lenszolgá ltatá s nél kü l.
Köszönjük áldozatos munkáját, amelyet
betegen is teljes odaadással végzett!
Van egy olyan mondás, hogy a harangszó nem hallatszik az égig, de úgy gondolom, hogy Józsi bácsi figyeli a harang
hangját.
Én, akinek a feladatot átadta, ígérem,
hogy jó példája nyomán, amíg erőm és
időm lesz, amelyet a Jóistentől kaptam,
addig a szőlősi harang szólni fog!
Józsi bácsi, Isten veled!
A szőlősi katolikus hívek nevében
Kollár László sekrestyés

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk
köszönetet mondani
mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Németh Györgyi

(1962–2010)
temetésén részt vettek,
sírjára koszorút helyeztek
és fájdalmunkban osztoztak.
Köszönettel
a gyászoló család

2010. február
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egészség, természet

Turritopsis nutricula:

Szemészet az egynapos sebészeten

a világ egyetlen „halhatatlan” teremtménye
A medúza rendszerint elpusztul miután
szaporod ik, de a
Turritopsis visszatér
egy nemileg éretlen
állapotba, miután
elérte a felnőttkort és
képes megfiatalítani
magát. A 4–5 mm
átmérőjű teremtmény a Hidrák osztályába tartozik és az egyetlen ismert állat, amely képes visszatérni a saját
fiatalkori polip állapotába. Elméletileg ez a
ciklus a végtelenségig ismétlődhet, adva a halhatatlanság lehetőségét.
Úgy gondolják,hogy a Turritopsis, amely
trópusi, meleg vizű tengerekben él – a hajók
ballaszt vizének kiöntésével terjed el szerte a
világon. Habár magányosak, de ragadozó
teremtmények.
A medúza öregedést visszafordító folyamata most a tengerbiológusok és a genet ikusok
kutatásának középpontjában áll. Úgy gondolják, a mutatványt a sejtfejlődési folyamat differenciálódása révén éri el, melyben a sejtek
átalakulnak egyik típusból egy másikba. A sejt
szerepeinek átkapcsolása rendszerint csak
akkor látszik, mikor egy szerv részei regenerálódnak. Azonban úgy tűnik, ez a jelenség megtörténik rendes körülmények között is a
Turritopsis életciklusában.
– M. I. –

Gazdát cserél
a MALÉV-tó
Da ba s Vá ro s Ö n kor m á ny z at á n a k
Képviselő-testülete február 9-i ülésén döntött arról, hogy bruttó 81 millió forint
vételárért megvásárolja a MALÉV-tavat. A
jogszabály szerinti közbeszerzés lefolytatásával a testület a polgármestert bízta
meg. A tó tavaszra az Önkormányzat birtokába kerül. Az új tulajdonos célja az,
hogy a tavat a helyi és környékbeli emberek
rekreációs tevékenységének szolgálatába
állítsa.
Az Önkormányzat keresi a kapcsolatot
a helyi horgásztársadalom képviselőivel,
várja az ötleteket, javaslatokat a több mint
31 hektárnyi terület minél célszerűbb
kihasználása érdekében.
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Üdvözlöm Önöket!
Először is bemutatkoznék.
Dr. Varga Virág vagyok,
szemész és nemsokára
g yermekszemész szak
orvos. Diplomámat a Sem
melweis Egyetem Álta
lános Orvosi karán szereztem. Szakorvosi képzésem
a Semmelweis Egyetem
Szemészeti Klinikájának
Mária utcai és Tömő utcai
részlegein, később a Jahn Ferenc Dél-Pesti
Kórházban, illetve a madridi Hospital
Oftalmológico Internacionalban zajlott. A
szakvizsga óta is a Dél-Pesti Kórház szemészeti osztályán dolgozom. Itt szereztem
műtéti tapasztalatom nagy részét is.
2008 őszén csatlakoztam a dabasi rendelőintézet szemészeti szakrendeléséhez, ahol
csütörtök délutánonként dolgozom.
Mint Önök is tudják, a Dr. Halász Géza
Rendelőintézetben nemcsak hagyományos
járóbeteg-ellátás, hanem egynapos sebészeti
ellátás is zajlik. Arról viszont nem mindenki
hallott, hogy ez nem pusztán sebészet, hanem
a nőgyógyászat, ortopédia, traumatológia és
a szemészet is helyet kapott. Professzionális
műtőszemélyzet, modern műszer- és géppark
teszi lehetővé a betegellátást. Aneszteziológus
orvosaink és asszisztenseink jelenléte mellett
altatásban is végezhetünk beavatkozásokat.
Műtők apacitásunknak csak az szab határt,
hogy egy nap 24 órából áll. A beavatkozásokat a társadalombiztosítás finanszírozza.
A nálunk végzett szemészeti műtétek két
csoportra oszthatóak: a szürkehályog műtétekre és a szem körüli műtétekre.
A szürkehályog műtéthez 1-2 évtizede
még napokra be kellett feküdni az adott kórházba. Ma már ezen beavatkozások bizonyos
része egynapos sebészeten végezhető, az arra
felszerelt és finanszírozott intézményekben.
A betegek előjegyzésre érkeznek, a műtéti
előkészítés 1-2 óra alatt megtörténik. A
beavatkozást cseppérzéstelenítésben végzik.
A műtét után a betegek hazamehetnek, másnap pedig a szemészeti szakrendelésen várják
őket kontrollra.
Tudni kell azt is, hogy nem minden
szürkehályog alkalmas helybeni ellátásra. A
fokozott műtéti kockázattal járó eseteket ma
is fekvőbeteg intézménybe irányítjuk. Ilyenek
az igen érett hályogok és a komplikált esetek,

ahol több szemészeti megbetegedés egyszerre áll
fent. Továbbküldjük az
igen rossz általános állapotú betegeket, szívbetegeket, stb., ahol hosszabb
műtét utáni megfigyelés
szükséges.
A szürkehályog műtéteket inté zmény ün kben
dr. Gonda Gyula végzi,
míg jómagam a szem körüli műtéteket végzem.
Ezek csoportjába sokféle beavatkozás tartozik. Helyi érzéstelenítésben el tudjuk távolítani a szem körül és az arcon lévő kisebb-nagyobb szemölcsöket, függőket. Ki tudjuk
metszeni a kisebb tumorokat, a nagyobbak
esetén plasztikai sebészeti technikákat alkalmazunk. Szövettani hátteret a Szent Rókus
Kórház pathológiai laborja biztosít.
Műtétet végzünk a szemhéj állásának
különböző rendellenességei esetén is: szemhéj ki- és befordulás, szemhéjcsüngés (ptosis),
a könnyezés bizonyos eseteiben. A szemhéj
bőrének zavaró megnyúlása is kezelhető.
Segítségünkre vannak a modern sebészeti
eszközök, mint a radiofrekvenciás kés, amely
a vágással egy időben vérzést is csillapít, illetve rendellenes növésű szempillák tartós eltávolítására is használható. Varrásra nagy
finomságú plasztikai varróanyagokat, bőrben
futó öltéseket alkalmazunk, melyek minimális heggel gyógyulnak, a betegek nagy örö
mére.
Néhány szót szeretnék ejteni arról, hogyan
juthatnak el hozzánk betegeink. Amennyiben
panasza van, forduljon bizalommal kezelőorvosához, amely a mi esetünkben a szemészeti
szakrendelést jelenti, aki egy konzultációra
irányítja Önt az operáló orvossal. Itt megbeszélik a műtét menetét és kockázatait, és
eldöntik, szükségesek-e további vizsgálatok a
beavatkozás előtt (úgymint labor, EKG vagy
háziorvosi vizsgálat). Háziorvosaink, belgyógyászaink nagy segítségünkre vannak a betegek műtét előtti felkészítésében. A műtéthez
beutaló mindenképp szükséges.
Remélem, sikerült Önökkel megismertetni Intézetünk új, eddig talán kevésbé ismert
szolgáltatásait. További kérdéseik megválaszolásában házi- és szakorvosaink szívesen
segítségükre lesznek.
Dr. Varga Virág
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Egyházak hírei
A Gyóni Római Katolikus Egyházközség hírei
Programjaink
• Szentmisék rendje: Kedd: 18.00 óra, Gyón •
Szerda: 16.00 óra, Dabasi-Szőlők • Csütörtök:
11.00 óra, Zárdakert Idősek Otthona; 18.00
óra, szentségimádás, Gyón • Péntek: 18.00
óra, Gyón • Szombat: 18.00 óra, Gyón •
Vasárnap: 8.30 óra Dabasi-Szőlők; 10.00 óra
Gyón
• Az ifjúsági ház nyitva tartása a plébánián
minden pénteken 16.00–19.00 óráig.
• Ministráns foglalkozás minden szombaton, a
plébánián 10.00–12.00 óráig
A FELSŐDABASI SZENTHÁROMSÁG
TEMPLOM KÖZÖSSÉGÉNEK HÍREI
• Szentmisék rendje: csütörtök: 18.00 • péntek:
7.00 • vasárnap: 8.00, 18.00, melyre a diákokat, fiatalokat, családokat várjuk. • Kedd:
18.00 Mária légió összejövetele • Szombat:
17.00 Rózsafüzér imádság hazánkért.
• Febr. 15. 18.00 Karitász
• Febr. 28. 16.00 Házas délután, melyre a
házaspárokat várjuk kortól függetlenül.
• Nagyböjt péntekein 18.00 órakor keresztúti
ájtatosság.
• A jelzett időpontokban szeretettel várjuk az
érdeklődő, ill. a közösségi, lelkiségi élethez
csatlakozni kívánó testvéreket.
A sári Római Katolikus Egyházközség hírei
Február 2-án volt az ünnepélyes gyertyaszentelő szentmise 220 résztvevővel.
Február 3-án Szent Balázs vértanú püspök
emléknapján Balázs-áldás osztáson részt vettek a Szent János Katolikus Általános Iskola
tanulói, tanárai, dolgozói, mintegy 200-an,
plusz a hívek nagy számban. Ez megismétlődik
mindig az utána következő szombat este, amikor karonülő kicsiket és óvodásokat hoznak,
bemutatván őket Istennek a templomban és
áldásban részesülnek.
• Február 3–11-ig tartott a lourdes-i kilenced.
Ennek keretében az 1858. február 11-i
lourdes-i (Franciaország) csodás Szűz
Mária-jelenésre emlékeztünk.
• Február 17.: Hamvazószerda – A farsangnak
vége – reggel 8 órai kezdéssel szentmise és
hamuszentelés, majd hamvazás – a Szent
János Katolikus Iskola teljes részvételével.
• Hamvazkodni lehet még 20-án, szombaton
17.00-kor, vasárnap 8.30-kor, valamint
10.30-kor.
• Február 19-től nagyböjt minden péntek nap-

ján délután 16.15-től Keresztúti Ájtatosság
Jézus szenvedésére való emlékezéssel.
• Február 26.: reggel 8.00 órakor szentmise
az Iskola-kápolnában az alsó tagozatos diákoknak és tanároknak.
• Február 28.: Országos gyûjtés a katolikus
iskolák javára, vasárnap reggel 8.30-kor
közös ünnepélyes diákmise.
• Március 5.: Első péntek. Gyóntatás 16.00
órától (valamint minden egyes szentmise
előtt egy fél órával a nagyböjt folyamán, hétköznap és vasárnapokon).
• Március 7.: vasárnap 15.00 órakor szentségimádás és litánia.
A Dabasi Református Egyházközség hírei
Énekkari szolgálatok
• Február 28-án a gyóni evangélikus gyülekezet
énekkara szolgál az istentisztelet keretében
• Március 7-én az örkényi református gyülekezet
énekkara az istentisztelet keretében koncertet
ad
Szeretetvendégség
• Március 21-én, vasárnap délután 15.00 órai
kezdet tel s zeretet vendégség le s z a
Gyülekezeti Házban (Kossuth László u. 2.)
Állandó gyülekezeti alkalmaink:
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor
a gyülekezeti házban (Kossuth László u. 2.)
• Bibliaórák szerdán 17.00 órakor a parókián
• Ifjúsági esték szombaton 17.00 órakor a
gyülekezeti házban
• Konfirmandus óra vasárnap 8.30 órától a
gyülekezeti házban
• Énekkari próba vasárnap 8.45 órától a parókián
• Gondnoki fogadóóra: március 31-én szerdán
dr. Dóri Csaba várja a parókián 17.00 órától
gyülekezetünk tagjait
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár
a református gyülekezet!
A Gyóni Református Egyházközség hírei
• Febr. 7-én szószékcsere: a gyóni istentiszteleten szolgált Csontos József ref. lelkipásztor
• Febr. 14-én 16.00 órakor házas-kör
• Febr. 23-án 16.00 órakor szeretetvendégség
Állandó alkalmaink:
• kedden 15.00 órakor bibliaóra
• csütörtökön 18.00 órakor férfi bibliaóra
• vasárnap 10.00 órakor istentisztelet és
gyermekistentisztelet párhuzamosan
A lelkész elérhetősége: 06-20/521-5834

A gyóni evangélikus Egyházközség hírei
Idén is, mint minden évben, megszervezzük
jótékonysági szeretet vendégségeinket.
Ezeknek az alkalmaknak az időpontjai és a
témái a következők:
• Február 14. vasárnap 16.00 óra
Előadó: Pángyánszki Ágnes evangélikus lelkész és férje, Krámer György, a Dél-Pest
Megyei Evangélikus Egyházmegye esperese
Téma: Gyermekvállalás – élet egy hármas
ikres családban
• Február 21. vasárnap 16.00 óra
Téma: Gyülekezetünk elmúlt néhány éve
képekben
• Február 28. vasárnap 15.00 óra
Gyermekek szeretetvendégsége
Állandó alkalmaink:
• Istentisztelet vasárnaponként 10.00 órától
• Úrvacsorás istentisztelet minden hónap első
vasárnapján 10.00 órától
• Családi istentisz telet minden hónap
2. vasárnapján 16.00 órától
• Énekkari próba hétfőnként 17.00 órától
• Ifjúsági óra péntekenként 17.00 órától
• Hivatali ügyintézés szerdánként 9.00–12.00
óráig, vagy telefonon egyeztetett időpontban
(tel.: 368-174)
Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit.

Nagyböjt idôszaka
Hamvazószerdától beköszönt a nagyböjt.
Ebben a 40 napos időszakban az Egyház meri
parancsolni a híveinek, hogy „aki élni akar, és
aki a Húsvéthoz úgy akar megérkezni, hogy
abban része is legyen, s messzebbre tekintve,
úgy akar föltámadni, hogy boldog legyen, az
most hallja meg a parancsot, és a böjtöt vállalja
magára”.
A böjt nem diéta, nem fogyókúra!
A böjt Istenhez kapcsolódik. Célja nem az,
hogy mások lássák a böjtölését, nem az, hogy
pukkassza a másikat. Csupán ő maga és az ő
Istene tudja, hogy most történik valami, ami
máskor nem szokott történni. Aki böjtöl, az
valamit megvon magától, lemond arról, amihez
egyébként joga lenne. A nagyböjt a lelkiismeretet akarja feléleszteni. Bűnbánatra, megtérésre, kiengesztelődésre van szükségünk.
A bánatnak, a megtérésnek szívből kell jönnie, különben semmit sem használ. Önm a
gunkat csapjuk be és elveszünk az örök élet
számára.
Csonka Csaba atya
2010. február
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Amit az ember elrontott… Városi keresztúti ájtatosság
gondolatok az ökumenikus imahétről

Az ökumenikus imahét alkalmával ebben az évben is napról napra
együtt voltak katolikusok, reformátusok és evangélikusok. Minden este
az istentiszteleteken Isten igéjét hallgatva azon tűnődtünk, hogy men�nyi közös van bennünk. Bennem, lelkészben az is megfogalmazódott,
hogy tulajdonképpen pontosan az egyházak szakítják el egymástól az
embereket. Mert mi is az ökumenikus imahét vezérelve? Az, hogy
együtt legyünk. De hiszen az emberek együtt vannak! Úgy értem, hogy
ugyanabba az üzletbe járnak, ugyanazon a játszótéren levegőztetik a
gyermekeiket, ugyanazon a buszon utaznak, ugyanabban a sportcsarnokban ünneplik a csapatukat, és lehetne folytatni. Vagyis az emberek
ugyanazon a helyen élik az életüket, mindenféle felekezeti megkülönböztetés nélkül. A bolton nincs felirat, hogy pl. csak evangélikusok
mehetnek be, a buszra nincs kiírva, hogy elöl a katolikusok, hátul pedig
a reformátusok ülhetnek – és itt eszünkbe juthat az 1950-es évek
Amerikája, ahol az autóbuszon a feketék csak hátul foglalhattak helyet.
Tehát, a hétköznapi életben semmi ilyesmi nem választ szét embereket
– hacsak a politika nem – viszont sok család tagjai – és itt most a vegyes
felekezetűekre gondolok – vasárnap délelőtt el kell, hogy váljanak egymástól. Édesapám római katolikus, így én is sokszor voltam részese
efféle jelenségnek, hiszen ő a katolikus templomba ment, mi édesanyámmal pedig az evangélikusba.
Mi lehet a gond? Mindannyian Krisztust valljuk Megváltónknak,
ráadásul az Ő testét és vérét vesszük magunkhoz azzal a meggyőződéssel, hogy neki köszönhetjük bűneink bocsánatát. Mindannyian ugyanazokat az evangéliumokat és egyéb bibliai iratokat olvassuk, mindan�nyian énekkel dicsérjük az Urat, vagyis ugyanazt tesszük, csak másik
templomban. Az imahét során ráadásul a különböző felekezetű lelkészek egymás szószékeiről hirdették az igét, és senkit nem köveztek meg,
mert valami sértőt mondott volna. Az evangélium hirdettetett, és mindenki feltöltődött. Ezek után egyre erősebb a meggyőződésem azzal
kapcsolatban, hogy Isten nem akarhatja azt, hogy az Ő megváltottai ne
együtt ünnepeljék Őt. Ha pedig nem Isten akarta, hogy ez így legyen,
akkor az ok csakis az ember lehet. Viszont az ember már nem egyszer
sodorta magát olyan rossz helyzetbe, amelyet nem tudott nem megtörténtté tenni. Gondoljunk csak a fára meg a gyümölcsre az Édenkertben,
és a gyümölcs leszakításának következményére. És ez csak az első eset
volt. Sokszor azon tűnődöm, hogy az Isten nem unja-e még, hogy állandóan ki kell húznia minket a slamasztikából. Én csak reménykedni
tudok abban, hogy ezt nem unja, és kérem, hogy bocsásson meg nekünk,
akik egyszerűen nem tudjuk vállalni a tetteink következményét.
A felekezetek sokasága is a mi tetteink következménye, és nagyon
úgy tűnik, hogy ezt sem tudjuk jóvátenni. Az ökumenikus imahét,
amely pontosan 100 éves múltra tekint vissza, kitűnő kezdeményezés,
de nem gondolom, hogy meg fogja tudni oldani a keresztyén egyházak
egyesülését. Pusztán felvillantja azt a lehetőséget, hogy ez akár így is
lehetne. Személy szerint én azért szeretem, mert szolgatársaimmal, akiket legfeljebb az autó volánja mögül látok, ha egymásra dudálunk az
úton, végre együtt szolgálhatunk és az istentiszteletek után egy asztalhoz ülve jókat beszélgethetünk (nem csak egyházi témákról).
Abban bízhatunk, hogy Isten nem unja meg az ember után való
állandó rendrakást, és majd ezt a problémát is orvosolni fogja. Ha nem
itt a földön, akkor majd minden reménység szerint az Ő országában.
László Milán evangélikus lelkész
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A katolikus templomokban nagyböjt péntekein keresztúti ájtatosságot végzünk, 14 stáción keresztül
elmélkedve Jézus kínszenvedésérôl és haláláról.
Március 5-én, elsô pénteken, öt egyházközség az
egész várost átölelve, keresztet hordozva egyik
állomástól a másikig végzi ezt az elmélkedést,
imádkozást. A 14 stáció a város 14 pontján lesz.
Az ájtatosság résztvevôi 14.00 órakor indulnak a
DABASI-SZÔLÔSI TEMPLOMTÓL (1. állomástól).
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

állomás
állomás
állomás
állomás
állomás
állomás
állomás
állomás
állomás
állomás
állomás
állomás
állomás

Gyón – Ökumenikus Szeretetotthon kápolnája
Gyón – Szent Péter-templom
Dabas – Magyarok Nagyasszonya templom
Felsődabas – régi temető
József Attila utca – Kereszt
Vásár tér 9. – Kereszt
Szőlőhegyi kápolna
Felsődabas – Szentháromság templom
Határ kereszt
Sári Kálvária
Sári – Nagyboldogasszony templom
Rákóczi út – Kereszt
a Szent János Katolikus Iskola Kápolnája

Az imádsághoz bármelyik állomáson lehet csatlakozni. Kérjük,
mindenki erejéhez mérten, gyalogosan, kisvonattal, akár egész
távra vagy csak 1-1 állomásra kapcsolódjon be az ájtatosságba.
Nagyböjti készületünket, felajánlásunkat így teljesebbé téve
imádkozzunk, engeszteljünk közösen, összefogva. A kisvonat
pontos indulását a templomban hirdetjük ki.
Laczkó Mihály plébános

Magyar zarándokút
hazai helyszíneken
A Magyar Zarándokút létrehozásának ötlete egy El Caminót megjárt csoportosulás nevéhez fűződik. Megszervezését és elindítását
– amelynek előkészületei megkezdődtek – hazai szent helyek érintésével képzelték el. Az út az országon észak–déli irányban húzódik
a tervek szerint, Esztergomtól Máriagyűdig, és követi a spanyolországi út mintáját. A kezdeményezés bemutatásához először Dabas
adott otthont, majd ennek hatására meginvitálta a résztvevőket
Bábel Balázs, Kalocsa-kecskeméti egyházmegye érseke. A 2009-es
évben történt egyeztetések után megalakult a Magyar Zarándokút
Egyesület. Ez a szervezet koordinálja és kelti életre ezt a nagyszabású tervet, nagy lelkesedéssel és elszántsággal. Az útvonalat kialakító
települések önkormányzatai, az egyházmegyék, és a megyei önkormányzatok képviselői vállvetve dolgoznak a tervek megvalósításán.
A jelenlegi elképzelések szerint a zarándokutat már 2011-ben bejárhatják a zarándokolni vágyók.
Lőrik Szilvia

kultúra, kitekintô

„Az ember lelkiismerete akkor lehet tiszta, hogyha a rájutó részt elvégzi”
Feldman László beszélgetett a január 22-én kultúra-díjjal kitüntetett Valentyik Ferenccel
F. L.: A közelmúltban kapta meg a „Dabas
Kultúrájáért” Karacsné Takács Éva-díjat.
Az eredeti szakmája mezőgazdász, most is
növénytermesztéssel foglalkozik. Mennyire
és hogyan lehet érvényesülni ezzel a tevékenységgel a jelenlegi gazdasági helyzetben?
V. F.: Az igazság az, hogy nehéz éveket
élünk, az uniós csatlakozás óta, de talán
már ebben az évezredben a privatizált földeken induló termelők száma folyamatosan apadt. Egyre többen adták fel ezt a
tevékenységet a folyamatos áremelések, az
időjárás változása miatt. 1995-től vagyok
mezőgazdasági vállalkozó, mondhatom,
hogy nagy túlélőnek számítok. Innovációs
elképzeléseim voltak, régi termelési fogásokhoz gondoltam visszanyúlni, éppen a
közgazdasági és környezeti alkalmazkodás miatt. Tudni akartam, hogy ezen a
környéken milyen növényeket termesztettek sikerrel, hogy azokat beillesszem
vetésforgóba. Voltak részsikereim, de rá
kellett jönnöm, hogy ezt a mezőgazdaság
terén a piac nem ismeri el.
F. L.: Említette, hogy a hagyományos művelési
formákat kutatta, ez a kultúra-díjhoz is
kötődik. Mikor és hogyan bontakozott ki a
helytörténet iránti érdeklődése?
V. F.: Maga az érdeklődés, réges-régről megvan. Gyermekkoromban édesapámtól
érdekes történeteket hallottam. Mond
hatom, hogy ezeket sikerrel adta át
nekem, de évtizedekig lappangó maradt,
inkább a mezőgazdaság területén kerestem az eredményeket. Rá kellett döbbennem, hogy hiába kutatok fel régi takarmánykeverékeket és hozom az ország
túlsó végéről ide a vetőmagkomponenseket, ezt a piacon nem lehet elismertetni.
2000-ben, amikor megjelent a Dabas építészeti értékei című könyv, azt átlapozva
gondoltam arra, hogy a határ, amit jól
ismerek, tele van értékekkel. Nem majorok, uradalomközpontok, hanem például
a dűlőnevek. Ez a gondolat 2004-ben vált
kutatássá, amikor az uniós csatlakozás
eredményeként a globalizációs hatások
felgyorsultak. Lehetett érezni, hogy 20-25
év múlva kevés termelő marad talpon,
elszakadnak a földtől, a dabasi határtól.
Jelentős részben amiatt, hogy az unióban
a dűlőneveket nem használják, blokkazonosító van a térképeken. Felmértem, hogy

néhány év alatt ehhez az állapothoz hozzá
lehet szokni, a termelő nem keresi többet
a dűlőneveket, ezzel is lazítva az érzelmi
kötődést. Az ember lelkiismerete akkor
lehet tiszta, hogyha a rájutó részt elvégzi.
Emiatt kezdtem el fogla lkozni az
Unghváry-uradalommal is. Felkerestem a
80 év körüli időseket, a beszélgetéseket
lejegyzeteltem. Eljutottam a Ceglédi
Kossuth Múzeumba, sőt a család szigo
rúan zárt kriptájába is. Majd jöttek az
újabb kutatóhelyek, a Pest Megyei Levél
tár, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, az
Országos Széchenyi Könyvtár, a Petőfi
Irodalmi Múzeum és az Országos
Idegennyelű Könyvtár. Gyakran kérdezik, hogy téma van-e. Jó téma rengeteg
van, hiszen nálunk az anyagok gazdagsága meghatározó, a négy település értékes
hagyományokkal, jeles történelmi személyiségekkel rendelkezik. Munkásságuk
szerteágazó, akár Gyóni Gézára, gróf Vay
Péterre, Vay Saroltára is gondolva. Rá
például egy évtizedet is lehetne fordítani,
de rajtuk kívül is sok színes egyénisége
volt Dabasnak. Így a témák az életemben
biztosan nem fognak elfogyni. A legfontosabb, hogy legyenek saját kérdéseink, a
jó választ ezáltal kaphatjuk meg.
F. L.: Sok témát említett már, melyik volt az
eddigiek közül a legkedvesebb az Ön számára?
V. F.: Úgy érzem, eddig a gyóni beton téma
vezet. Szívesen csináltam, hozzátéve,
hogy nagy munkával járt. Kitaposatlan út
volt, és azt az ösvényt, amiről jöttek az
eredmények, nagyon nehezen találtam
meg. Egy kisebb csoda volt, amire rátaláltam, különösen annak fényében, hogy ez

teljesen elhallgatott terület volt. Sokszor
úgy van az ember a témaválasztással, például a Gyóni Géza Irodalmi Társasággal,
hogy amikor megtaláltam a történetét,
úgy gondoltam, rajtam kívül senkit sem
fog már érdekelni. Az amatőrségemet
mutatja az is, hogy nem azt keresem,
amire a piacon igény van, hanem a saját
érdeklődésem szerint kezdek kutatni. Az
már csak hab a tortán, ha ezek között van
közérdeklődésre számot tartó, amit meg
tudok másokkal is osztani.
F. L.: Egyszer a Széchenyi Könyvtárból hazafelé utazva említett nekem egy elvet, amely
alapján a munkája eredményességét méri.
Kérem, beszéljen erről!
V. F.: Vannak emberek, akiket azzal áld,
vagy ver az Isten, hogy jár az agyuk, és tele
vannak ötletekkel. Volt egy barátom, akiből ömlöttek az ötletek, de szegény úgy
halt meg, hogy ezek nem hasznosultak.
Úgy gondoltam, hogy nem lenne jó így
járni, ezért azt a mércét szabtam, hogy az
elképzelésekkel akkor érdemes foglalkozni, ha tíz ötletből legalább egyet meg is
tudok valósítani. Kevés, ha kitalálunk
valamit, meg is kell rostálni a közérdeklődés és a kivitelezhetőség szempontjából és
legalább olyan szinten elő is kell készíteni,
hogy a lényeget át tudjam adni másoknak.
F. L.: Melyik az a téma, amellyel a közeljövőben foglalkozni fog?
V. F.: Most olyan időszakot élek, amikor
több kisebb-nagyobb témán is dolgozom.
Egyet emelek ki ezek közül, ami a gyóni
beton-rendezvény hozadéka. A téma kapcsán már írtam a hazai motorsport aranykorának első igazi versenyzőjéről, Kozma
Endréről. Ezt a motorosok jól fogadták,
hiszen sokan nem is tudják, ki volt ő.
Elkezdtem az ő életével kapcsolatban egy
kutatást, ami többszöröse a gyóni beton
témának. Vannak nagyon érdekes helyi
témák is, elsősorban az évfordulókhoz
kötődően. Nemsokára készül el Lakos dr.
életrajza, amelynek megírásához a család
nagy segítséget nyújtott. Van még néhány
ilyen téma, amelynek kapcsán több családot is fel kell keresnem.
Jó munkát kívánok kutatásaihoz és gratulálok a díjhoz az újság szerkesztősége nevében!
2010. február
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A Magyar Kultúra Napja

Emlékbeszéd, amely a dabasi Kossuth Művelődési Házban hangzott el 2010. január 22-én este
187 éve, 1823. január 22-én írta le Kölcsey
Ferenc Himnuszunk szövegét szatmárcsekei
magányában. Erkel Ferenc jó húsz esztendővel később zenésítette meg. Gyönyörű
költői mű e hatvannégy sor. A tudós irodalomtörténészek azonban nem túl gyakran
emlegetik, hogy valójában miért is más ez,
mint sok európai ország himnusza.
Mindjárt válaszolok rá – három példával is:
A németek például a
Deutschland, Deutschland über alles,
Über alles in der Welt.
kezdetű szöveget ma már nem éneklik. A
második világháború után – mondjuk így –
a győztes Európa tiltakozott e megfogalmazás ellen, mert e szöveg ugyebár annyit jelent,
hogy Németország mindenek feletti, mindenek felett áll – az egész világon. Megmaradt
Haydn gyönyörű zenéje és ma, az eredeti
himnusz-vers harmadik szakaszát éneklik a
németek. Bármilyen hihetetlen is, de csak
1991 óta.
A Szovjetunió himnusza a soha nem
lét ező szabadságot, az emberiség legnagyobb pusztítóit, Lenint és Sztálint éltette
évt izedeken át. A mostani Oroszországnak
– mondjuk így a jogutódjának – csupán 10
esztendős a himnusza.
A franciáké, az úgynevezett La Marseil
laise – a vérben álló harcról szól és fegyverbe
hív.
E rövidke európai példákat csak azért
hoztam ide, hogy lássuk a legfontosabbat.
Azt ugyanis, hogy a mi Himnuszunk nem
éltet királyt, uralkodót, nem himnusza még
a honszerző Árpádnak sem, az országépítő
IV. Bélának úgyszintén nem, de még a diadalt diadalra halmozó Mátyást sem dicsőíti.
A mi Himnuszunk az évszázadokon át szorongatott, kétségbeesett nép IMÁDSÁGA a
mi megtartó Istenünkhöz. Az irodalom
tudós művelői tehát gyakran felejtik el – így
emlegetni e csodálatos 64 sort. Tehát ez egy
KÖZBENJÁRÓ IMÁDSÁG: „Isten áldd
meg a magyart…”
Amíg nem volt Kölcsey Himnusza, addig
is volt a magyarságnak összetartó, kollektív
imádsága, a nép ajkán őrzött énekekkel.
Nem minden időszakban, nem mindig azonos belső erővel, hiszen pl. az elmúlt század
diktatúrái (1919-re gondolok és az 55 évig
tartó magyar bolsevizmusra) tűzzel-vassal
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irtottak mindent, ami nem a parancsszó
ideológiája szerint született. De mondom:
voltak a nép ajkán őrzött énekek pl. a Boldogasszony anyánk, a Székely Himnusz („Ne
hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk”), a reformátusok 90. zsoltára: „Te benned bíztunk
eleitől fogva”, vagy az evangélikusok „Erős
vár a mi Istenünk” kezdetű Luther-éneke.
Tehát mindig az Isten segítségét, áldását
kértük harcaink, elcsüggedésünk, elnyomatásaink nehéz éveiben, vagy balsors tépte
évtizedeink alatt.
Ilyen Himnuszt tehát egyetlen európai
nép sem mondhat magáénak, mint amilyet
nekünk hagyott örökül a 33 éves Kölcsey, a
szatmárcsekei szoba csendjében. A Nemzeti
Múzeumban őrzött kéziratban csak egy-egy
parányi javítás látható, tehát szinte ömlött a
tolla alól e felesleges 64 sor.
Sajnos mindmáig nem védi az Alkotmány
nemzeti imádságunkat, pedig rátört a sorokra maga Rákosi is az 1950-es évek elején,
mondván: az mégsem lehet, hogy a dolgozó
nép Himnusza, vagy bármely ünnepség az
Isten nevével kezdődjön. Alattomos terve
céljából magához kérette Kodály Zoltánt
azzal a felszólítással, hogy írjon másikat, a
szocializmushoz illőt. Kodály rövid választ
adott élet és halál diktátorának. Ezt mondta:
ahhoz sem hozzátenni, sem abból elvenni
nem lehet. Kodály a fejével játszott ebben a
percben, de akkor Ő már Kodály Zoltán
volt, a magyar zenekultúra és művelődés
világszerte megkérdőjelezhetetlen tekintélye. Rákosi nem nyugodott. Illyés Gyulát is
magához intette, aki akkor a költészet, a
haladó magyar gondolkodás legnagyobb
vezéreként volt számon tartva itthon is, külhonban is, különösen Franciaországban.
Írjon egy új Himnusz-szöveget, mondta
Rákosi, majd keresünk hozzá zeneszerzőt. A
felszólításra Illyés ennyit válaszolt csupán:
meg van az már írva. Mondanunk sem kell: ő
is a fejével játszott.
Miért fontos ma, hogy a hamar árvaságra
jutó, betegségekkel küzdő Kölcsey mit
hagyott ránk e nemzeti imában? Azért fontos, mert a Himnusz megírásának napját,
január 22-ét 1989 óta a Magyar Kultúra
Napjának mondjuk ugyan – ám a magyar
művészetek, a kultúra a szemünk előtt silányul el, vagy hever romokban.

Ez az állapot kiállásra, kitartásra, s ha
kell, kiáltásra kell, hogy kényszerítsen minden jóérzésű, gondolkodó embert, a magyar
értelmiséget pedig kötelezően. Mert látható
módon megszűnt a tudás, a kultúra, az ifjúság oktatása és az Istenhit közötti sok évszázados, megbonthatatlan egység. Ez, amit
mondok, nem vallási, még csak nem is vallásossági és még kevésbé templomi kérdés.
Mert ott, ahol az iskolaügy, tehát a jövő nemzedékének oktatása, nevelése csak tantervi,
tantermi feladat, vagy egyszerűen csak
munka, vagy pénzkérdés, – ott ezt az első
számú nemzeti feladatot – elárulták!
Ott, ahol nem a magyar nyelv és történelem a legfontosabb tárgy, ott a jövő sírját
ássák a nemzetoktatást eláruló politikusok.
Ott, abban az országban, ahol nem alapképzés a kultúra minden szegletében az
emberiség háromezer éves alapértéke: az
igazság, a jóság és szépség – ott, abban az
országban hazárdjátékosok uralkodnak,
akik a szexuális aberráció és másság félmeztelenül vonaglóit vonultatják fel a magyar
világörökség csodálatos útján, az Andrássy
úton.
Ott, ahol iskolákat zárnak be, vagy síneket szednek fel politikai parancsra – mindegy, hogy milyen indokkal – ott, azokon a
helyeken temetők lesznek. Ha hagyjuk. (…)
Ott, ahol egy Magyar Bálint nevű, magát
a kultúra és oktatás miniszterének mondó
ember kijelentetheti, hogy nem a tudás az
elsőrendűen fontos az iskolákban, hanem
valamiféle reformanyag ilyen-olyan elsajátítása – ott a szellemi rókák garázdálkodnak a
nemzet udvarán.
Ott, ahol a kabaréban téma lehet az úgynevezett buta paraszt – nénikének öltözött
férfiként –, ott ország-idegenek uralják a
televízió és rádió stúdióit. Akik e hazában
nyilvánvalóan nem érzik jól magukat. Ezt a
gyalázatot nem követhetnék el büntetés nélkül egyetlen európai országban sem. Hogy
ugyanis ostoba közröhej tárgyává tegyék az
ország egyik nemzet-meghatározó erejét, a
parasztságot.
Ott, ahol a továbbtanuló gyerek miatt a
családoktól elvesznek, és nem adnak nekik,
ott szellemi tolvajok járkálnak közöttünk és a
társadalom legfontosabb sejtje, a család ellen
intéznek előre megfontolt, sátáni támadást.
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Ott, ahol az emelkedő árak ellenére – lassan sem tud szaporodni a családi könyvtár –
csak és kizárólag a CD-k és DVD-k –, ott
már a globalizmus ütött tanyát. És úgy lesz,
miként a globalisták szeretnék: lassan elvész
a Pál utcai fiúk, a Robinson, Fekete István
Tüskevára, Vörösmarty, Petőfi, Kölcsey,
Arany költészete, Jókai száz meg száz felejthetetlen hőse. Ott apránként le lehet majd
tagadni Móricz Zsigmondot, s hogy egyáltalán élt Gyóni Géza, Nagy László, Illyés
Gyula, Sütő András, Németh László vagy
Kányádi Sándor.
Ott, ahol az orvost, a rendőrt, a papot és
különösen a pedagógust az éppen uralkodó
hatalom nem fizeti meg kellő megbecsülés
mellett, ott a nemzetet a tekintélynélküliség
barbár útjára akarják lökni. És cselédsorba a
21. században.
Wass Albert írja: „aki bántja a magyart,
Téged is üt. Nemzeted jussát, igazát védeni
kötelességed. Csak úgy lesztek erősek, ha
megvéditek eg ymást. Mert bármelyik
magyar vesztesége – a Te veszteséged is.”
Mert, ha nem így tesszük, úgy némaságunkkal és bénaságunkkal hitelessé tesszük
valamennyi, galád mozdulatukat.
A Magyar Kultúra Napján, csodálatos
nemzeti közbenjáró imádságunk születésének évfordulóján tehát szomorúsággal kell
megállapítanunk, hogy:
Magyarország bajban van! S legelsőül
azért, mert ez a 93 ezer négyzetkilométeres
ország az egyetlen a világon, amely saját
országával van körülvéve.
Magyarországot – viharos, ám gyönyörű
történelmével, máig példát adó kultúrájával,
évszázadok óta a mai napig csodált művészetével – a jövő magyar generációjának kell
átadnunk.
Mert Magyarországot, a mi Hazánkat,
csupán megőrzésre kaptuk elődeinktől.
Magyarországot tehát meg kell menteni!
Kölcsey szavaival kérjük ezt, Himnuszunk
utolsó versszakaival:
„Szánd meg Isten a magyart, kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart tengerén kínjának,
Balsors, akit régen tép, hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt.”

Murányi László
Kelt Adyligeten, az Úr 2010. esztendeje
Fergeteg (január) havának 15. napján.

Csoóri Sándor nyolcvanéves
Anyám fekete rózsa
Anyámnak fáj a feje,
nem iszik feketét —
Anyámnak fáj a feje,
nem szed be porokat:
szótlanabb sápadtsággal
feji meg tehenét,
szótlanabb sápadtsággal
söpröget, mosogat.

1930. február 3-án született Zámolyon
Csoóri Sándor, a kortárs magyar irodalom
egyik legmarkánsabb képviselője. Első
sorban költőként ismerjük, de számos irodalmi és szociográfiai tárgyú tanulmányt,
esszét is írt, sőt, nagy magyar filmrendezők
számára forgatókönyvket is alkotott.
A szocializmus idején híres volt meg nem
alkuvó természetéről, ellenzéki magatartásáról, ezért ebben az időszakban gyakran
megfigyelték, agyonhallgatták. 1954-ben
József Attila-díjat kapott, de utána, már
csak a nyolcvanas évektől, a politikai-társadalmi „fellazulás” idején ismerték el munkásságát jelentősebb kitüntetésekkel. 1990ben Kossuth-díjban, majd 2008-ban Prima
Primissima díjban részesült.
Költészete az 1970-es évekre érett be igazán. Erőteljes képei, váratlan asszociációi és
a versekből eredő nemzeti-közösségi elkötelezettség teszi mindenkoron felismerhetővé
és egyedivé költői hangját. Az irodalom mellett jelentős közéleti szerepet is vállalt a
rendszerváltozás után, de a rendszerváltozást előkészítő mozgalmakban, csopor
tosulásokban is mindig élen járt.
Az MDF alapító tag ja, a Magyarok
Világszövetség ének elnöke volt 2000-ig.
Fontosnak tartotta és tartja a szétszórt
magyarságot összekötő, a magyar identitás
megőrzésében kulcsszerepet játszó nemzeti
televízió létrehozását. Kitartása és meg nem
alkuvó hozzáállása nyomán jött létre 1992ben a Duna Televízió.
– K. Á. –

Anyámra durván szólnak
jöttment idegenek?
Anyám az ijedtségtől
dadog és bereked.
Sötét kendőjét vonván,
magányát húzná össze:
ne bántsa többé senki,
félelmét ne tetőzze.
Anyám utakon lépdel
s nem jut el sehova.
Szegénység csillagától
sebes a homloka;
vállára még az orgonavirág
is úgy szakad,
mintha csak teher volna,
jószagú kárhozat.
Nyár van égen és földön,
zene szól, muzsika,
Anyám csönd-sivatagján
el kell pusztulnia.
Gépek, gyártmányok zengnek
csodáktól szélütötten,
de egy se futna hozzá:
„segítek, azért jöttem”.
Anyámnak fáj a feje –
anyámnak fáj a semmi,
Anyám fekete rózsa
nem tud kiszínesedni.
Egy éjjel földre roskad,
megtört lesz majd, kicsi –
Bejön egy madár érte
s csőrében elviszi.
2010. február
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170 éve a betegek szolgálatában
I. rész – Az alapítástól az államosításig

Fotók: Karlik Dóra

Múltunk történetének, elôdeink életének, munkájának, hagyományainak ismerete nélkül nincs igazi jelenünk és
még kevésbé igazi jövônk! A múlt kötelez! Kötelez az emlékezésre, kötelez a számvetésre!
A dabasi Arany Kígyó Gyógyszertárat idén hármas jubileum is készteti a megemlékezésre
Metelka Ferenc gyógyszerészi munkásságáról kevés adatunk van, de az a tény, hogy
1839-től 1879-ig – negyven
éven át – a patika tulajdonosa
volt, azt bizonyítja, hogy jó
szakemberként vezette a gyógyszertárát, sikerrel kerülte el a
csődhelyzeteket, melyek a
nehéz gazdasági helyzet miatt
sok korabeli patikát érintettek.
(Apósa, Folinus János abonyi
gyógyszertára is 1842-ben csőd
Metelka Ferenc gyógyszerész
miatt árverésre került!) Schmidt
(1814–1885) a gyógyszertár alapítója
János megyei tiszti főorvos a
Arany Kígyó Gyógyszertár
(Nagy László festőművész alkotása)
nyitáskor és később több alka1855-ig éli a vidéki gyógyszerészek meglommal ellenőrizte a patikát, vizsgálati jegy1840 februárjában – 170 éve – nyitotta meg
szokott életét, fogadja a hozzá betérő betegezőkönyvei szakmailag mindent rendben találpatikáját Alsódabason Metelka Ferenc, az
ket, készíti a patikaszereket (oldatokat, forrátak nála. Fiatalabb korában több gyógyszeréentomológia (rovartan) tudománytörténe
szi tárgyú tudományos közleménye is megjetében világhírnevet szerzett gyógyszerész,
zatokat, főzeteket, pirulákat, porokat, kúpokat,
lent szaklapokban, később azonban már csak
azóta áll a gyógyszertár a betegek szolgálatáteákat, kenőcsöket, tinktúrákat, stb.). Kertész
rovartannal foglalkozott, eredményeit jegyzeban.
kedik, gyógynövényeket termeszt, gyümölteiben tudományos pontossággal rögzítette,
Metelka Ferenc egész munkás életét
csöt nemesít. (Az egész országban ismerték a
de azokat nem publikálta.
Alsódabason élte le, 1885 márciusában távo„Metelka díjazottja” őszibarack fajtát.) 1843Négy gyermeket nevelt, kiválóan ismerte
zott az élők sorából, így halálának 125 éves
ban alapító tagja a „Dabas-Gyóni Olvasó
a német és latin nyelvet, hiszen 1871-ig az
évfordulójára is emlékezünk.
Társaságnak”, részt vesz az alsódabasi reforosztrák gyógyszerkönyvek voltak érvényben
1995-ben visszatérhettünk az alapokhoz,
mátus egyház életében, patikájában gyűlnek
hazánkban, ezek pedig németül és latinul
megtörtént a gyógyszertár újramagánosítása,
össze rendszeresen a környék nemes emberei
íródtak. (Mindkét nyelv ismerete nagy segítséget
így 15 éve ismét szellemi szabadfoglalkozású
délelőtti kaszinóra, hogy egy kis „carminatíva”
jelentett rovartani kutatásaiban és az ezzel kapgyógyszerészként gyakorolhatjuk hivatásunmellett megtárgyalják környezetük és a világ
csolatos széles körű nemzetközi levelezésében.)
kat.
dolgait.
Életének utolsó harmadában súlyos sorsA Grassalkovich hercegi család főépítéMetelka Ferenc életében az 1855-ös eszcsapások érték. Előbb egyik leánya, majd
szének fia, aki 1814. július 21-én Hatvan
tendő azonban sorsdöntő változást hozott.
tífuszban Béla fia, nem sokkal később felesévárosában született – apja akarata ellenére,
Ekkor találkozott Frivaldszky Imrével, a
ge is meghalt. Egészségi állapota egyre ros�aki egyetlen fiát gazdatisztnek szánta – a ternemzetközileg is elismert zoológussal, akivel
szabb lett, gyomorbántalmak, gyakori szédümészettudományok (elsősorban a kémia, a
egyetlen beszélgetés is elég volt a régi szenvelések kínozták, így a patika tulajdonjogát
növény- és állattan) szeretetétől vezérelve a
dély felélesztésére, a rovarvilág tanulmányo1879-ben átadta vejének, Rácz József gyógyg yóg ysze rész i pá lyá ra lé pet t, előbb
zására.
szerésznek, halála előtt pedig barátjára,
Esztergomban gyógyszerészgyakornok, majd
Számos ritka és érdekes rovarfaj felfedeVangel Jenőre bízta féltve őrzött rovartani
1837-ben gyógyszerészi diplomát szerez a
zésével gyarapította a magyar alföldi fauna
kutatásainak jegyzeteit, azzal a kikötéssel,
pesti egyetemen. Rövid ideig az abonyi
ismeretét. Legnagyobb felfedezését – amely a
hogy azok csak halála után hozhatók nyilvágyógyszertárban dolgozott, majd feleségül
későbbiekben a világhírnevet hozta meg szánosságra. 1885. március 9-én hosszú szenvevéve főnöke lányát Folinus Szidóniát, pályámára – 1859-ben tette, amikor az Alsódabasdés után meghalt.
zatot nyújtott be új gyógyszertár alapítására,
Gyón között elterülő réteken egy addig ismeA gyógyszertár tulajdonjoga a századforAlsódabasra. 1839-ben elnyerte az alapítási
retlen, új szövőlepkefajt talált, melyet tisztedulón még Rácz József nevén van, de fia, Rácz
engedélyt, így 1840 februárjában a „Remény
letére 1861-ben „Nemeophila Metelkana”
Károly (Metelka Ferenc unokája!) 1897-től már
hez” néven megnyitotta gyógyszertárát
névvel jelöltek. (Mai tudományos elnevezése:
Alsódabas főutcáján, Mády Ferenc házában.
„Rhyparioides flavidus Metelkanus”).
mellette dolgozik, később a tulajdonjogot is
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átveszi. (Gyógyszerészi diplomáját 1889-ben a pesti
egyetemen szerezte.) Rácz Károly korán meghalt,
így özvegye és két kiskorú gyermeke tulajdonába került a patika, akik bérlőkkel működtetik tovább, előbb Havelka Ignác, majd
Markovits Albert gyógyszerészek a patika
bérlői. (A gyógyszertárat ebben az időszakban –
valószínűleg bérlői okokból – elköltöztetik a Mádyházból, így rövidebb ideig más épületekben is üzemel,
később azonban ismét visszaköltöztetik.)
1925-ben lezárul a patika működésének
első nagy korszaka, a Metelka–Rácz korszak,
mert idősebb Fónagy Sándor pécsi gyógyszerész – az 1925. november 11-én kelt adásvételi
szerződés szerint – 347 millió koronáért megvásárolja a patikát. Fónagy Sándor a vételáron
kívül Markovits Albert kártalanítása fejében
43 millió koronát, a patika melletti lakás bérleti jogának átruházásáért 20 millió koronát is
kifizetett. 1926. február 1-jén veszi birtokba a
gyógyszertárat, rövidesen azonban megbetegszik s még ebben az évben meghal.
A patikát özvegye és fia, Sándor öröklik,
előbb rövid ideig Vörös Andor gyógyszerész a
patika kezelője, majd közel tíz éven át Barthos
Lehel Géza, nyugdíjba vonulása után pedig
Csonti Szabó László gyógyszerészek a bérlők.
(Az idősebb dabasi lakosok – akikkel elbeszélgettem
– még emlékeznek munkásságukra, nagy tudású, lelkiismeretes gyógyszerészként jellemezték őket! Pataki
István – aki már 90 éves – legénykorában Barthos
Lehel Géza „udvari-kerti mindenese” volt, s még ma
is elérzékenyül, ha az „áldott jó gyógyszerész úrról”
beszél.) Fónagy Sándor halála után a család
döntése az, hogy fia folytassa a családi hagyományt és gyógyszerészi tanulmányainak befejezése után vegye át az alsódabasi patika
működtetését.
A Fónagy család ősei Brassó közelében élt
katolikus szászok, eredeti nevük Frank volt,
Pécsre költözésük után magyarosítottak.
Idősebb Fónagy Sándor 1899-től 1926-ig a
híres pécsi „Szerecsen” patika tulajdonosa
volt. (A patika ma műemlék, egyik szárnya
múzeum, másik szárnya még működő patika!)
Fiatalabb Fónagy Sándor is Pécsett született 1908. július 15-én, itt végzi elemi és
középiskoláit, 1928-ban érettségizik, 1931ben gyógyszerész-gyakornoki végbizonyítványt kap, 1935-ben pedig a pesti egyetemen
gyógyszerészi diplomát szerez. Ezután
Párkányon, majd Körmenden dolgozik
gyógyszerészként, innen hívják be katonai
szolgálatra Szombathelyre, 1939 végén tartalékos gyógyszerésztisztként leszerel, 1941ben pedig átveszi az alsódabasi családi patikát.

OLVASÓI LEVÉL
Én is Fekete Istvánra emlékezem

Fónagy Sándor gyógyszerész (1908–1983)
a gyógyszertár építôje

A gyógyszertárat a Mády-házból átköltözteti a szemben lévő Halász Kázmér-kúriába,
ezt a helyet sem tekinti azonban véglegesnek,
szeretné a patikát áthelyezni Alsódabas történelmi központjába, az „Úri Kaszinó” közelébe. (Jelenlegi helyére!) 1946-ban megvásárolja
az alsódabasi 45. telekkönyvi betétben
jegyzett 1200 négyszögöles területet és a
Monbach-kastély bontási anyagának felhasználásával megkezdi az építkezést. 1949-ben át
is helyezi a patikát a még csak részben elkészült új épületbe, befejezni azonban már nem
tudja, mert 1950-ben államosítják a gyógyszertárakat.
Az államosítás a magyar gyógyszerészet
legsötétebb, legigazságtalanabb korszaka volt,
hiszen a gyógyszerészek még az akkori „uralkodó ideológia” szerint sem voltak „tőkések”
vagy „kizsákmányolók”, hanem a tudásukból
és munkájukból élő, éjjel-nappal, hétköznap
és ünnepnap a beteg ember szolgálatában álló
polgárok. A kis vidéki patikákban általában
egyedül, esetleg családtagokkal, a nagy patikákban néhány alkalmazottal dolgoztak.
A volt tulajdonosok – miután tulajdonuktól teljes egészében megfosztják őket – még
állami alkalmazottként sem maradhatnak
tovább patikájukban, így Fónagy Sándort is
előbb Piliscsabára, majd a dunántúli
Seregélyesre helyezik, ahol később aktívan
részt vesz az 1956-os forradalmi eseményekben, ezért „büntetésként” Pécsre kerül beosztott gyógyszerészként, itt dolgozik egészen
1983-ban bekövetkezett haláláig. Emléke
azonban Dabason ma is él, az idősebb korosztály – akik ismerték – emberként is, gyógyszerészként is nagyra értékelik. Az Arany Kígyó
Gyógyszertár pedig – amelyet ő építtetett –
ezt az emléket ápolni fogja mindaddig, amíg
működni fog!
Dr. Heneráry László, gyógyszerész

A januári Dabasi Újságban megjelent Fekete
Istvánról egy megemlékezés. Számomra ő
azért kedves, mert ha valamilyen problémám,
elkeseredésem volt-van, hát előveszem valamelyik könyvét és máris járom a zúgó erdőt, vagy
a virágos mezőt, sőt a poros utakat.
Édesanyámnak volt tőle egy novelláskötete.
Abban a kötetben a Csi a fecske, Hu a bagoly,
Kele a gólya (ez nem a regény) és a Vukk a róka
című írásai voltak. Ez a könyv is index alatt
volt. Még emlékezetes az, hogy nagyapám egyszer azt mondta nekem: „Szeresd a földet, mert
ez az ország”. Ezt követően olvastam a
Koppányi aga testamentuma című regényében,
hogy „fogd meg a földet, mert ez az ország”.
Ilyen indíttatással vágtam neki a kertészeti
technikumnak. Én Fekete Istvánt személyesen
nem ismertem, de láttam őt.
Szigligeten a Rókarántó az ő tulajdona volt.
Szerintem ez a legszebb kilátó a Balatonra.
Sőt, véleményem szerint a könyveiben sokszor
emlegetett barlangot is ott képzelte el. Vida
bácsi a Dunántúli Erdőg azdaság igazgatója
volt. Az ő vendége volt Fekete István. Amikor
én láttam őket, akkor a mi szőlőnk végénél, a
kápolnánál voltak. Onnét mentek fel a
Rókarántóra. Akkor még az ő tulajdona volt.
Nagy hatással volt rám, hogy Fekete Istvánt
vezetni kellett. Megtudtam, hogy amikor a
Lutrát írta, feleségének mondta tollba, mert
nem látott jól. Amit még jószerencsémnek tartok, az az, hogy barátját, Dalányi Józsefet személyesen ismerhettem. Dalányi Józsefet Fekete
István a barátjának tartotta és sokszor felkereste Balatonalmádiban.
Fekete István útmutatást adó író volt, mert
az emberi lelket is ismerte és szerette. Örülök,
hogy parányival többet tudhatok Fekete
Istvánról és ezt megoszthatom a dabasiakkal.
Tóthné Péczer Mária
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Cél: a nagyvilág híres koncerttermei
Beszélgetés Szalontai Eszterrel, aki Dabasról indult, és egy ígéretes operaénekesi karrier előtt áll.

Fotók: Karlik Dóra

K. Á.: Mikor kezdtél énekelni, ki fedezte fel a
tehetségedet?
Sz. E.: 2004-ben édesanyám unszolására
elkezdtem a Törökbálinti Cantabile
Kórusba járni, de csak azért mentem el,
hogy ne járjon egyedül. Egyik alkalommal
nagyon kevesen voltak a szopránok
között, minden szólistának máshol volt
dolga, ezért a kórusvezető, Wékey
Mariann, aki a Mag yar Rádió
Énekkarának a korrepetitora és szólamvezetője, elkezdett kísérletezni a jelenlévőkkel, hogy kinek mi állna jól. Váratlanul,
az én nevemet mondta. Nagyon meglepődtem, de elkezdtem, pár hang után
megállt a levegőben a keze és teljesen megdöbbenve azt mondta, hogy nekem világszínvonalú hangom van. Először azt hittem, hogy biztos, csak kedveskedni akar,
de addig unszolt, míg elkezdtem profi
énektanárhoz járni. Sajnos nagyon nehéz
igazi, jó énektanárt találni, de pár év alatt
sikerült eljutnom Prof. Laki Krisztina és
Imre Gabriella művésznőkhöz, akik a
világ legjobb iskoláiban nevelkedtek. Ők
is hatalmas reményeket fűznek hozzám,
így könnyebb szembenézni a nehézségekkel.
K. Á.: Miért pont az opera? Egy fiatal lány
manapság inkább a pop-rock terén szeretne
sztár lenni. A te választásod nem átlagos.
Sz. E.: Ha valamibe belekezdek, akkor azt
szeretném a lehető legmagasabb színvonalon művelni. Az éneklésben ezt az
opera jelenti. Sajnos manapság az lett az
elfogadott, hogy elég csak egy mikrofon
mögé állni és elkezdeni énekelni, és máris
énekesnek nevezik. Pedig hatalmas
munka kell, sok tanulás, hogy egy stabil
teljesítményt lehessen nyújtani a legszélsőségesebb körülmények között is. Az
opera éneklésekor a tökéletes testtudatot
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és énekesi gondolkodást lehet elsajátítani.
Folyamatosan képzem magam, hogy
egyre magasabb szintet érhessek el.
A családban nagymamám volt operaénekes, s hívta fel a figyelmemet arra, hogy
milyen fontos a jó énektanárok szerepe,
már a kezdeti időszakban is. Akkoriban ő
is az ország s egyben a világ legjobb énektanáraihoz járt tanulni az Operaházba:
Hortempiss Erzsébet, Plessz László,
Rubányi Vilmos s Haaserbeck Olga voltak mesterei.
K. Á.: Pszichológus vagy, van tehát egy „polgári” foglalkozásod. Hogyan tudod összeegyeztetni az álmaidat a valósággal?
Sz. E.: Hihetetlenül szerencsésnek tartom
magamat, hogy a pszichológia eszköztára is a rendelkezésemre áll. A művészvilágban való érvényesüléshez ez elengedhetetlen. Számtalan esetben segített már
ki rosszabb pillanatokban ez az ismeret.
Emellett nagyon szeretem a pszichológiát – az egyetemet elvégeztem már, s a
szakdolgozatomat írom. Ha nem lenne
ilyen adottságom, akkor biztosan ezzel
foglalkoznék kizárólag.

K. Á.: Milyen fellépési lehetőségeid vannak?
Úgy tudom, hogy külföldön is énekeltél már!
Sz. E.: Változatos fellépéseim listája: esküvőktől a különféle rendezvényekig szívesen veszek részt, ahova hívnak általában
elmegyek.
Most barátnőmmel, Mátyás Dezirével
megalapítottuk körülbelül fél éve a
MuseFantasy Production-t, ami teljes egész
estés műsorokat ad szerte az országban.
Ebben a társulatban ötvözzük a klasszikus
stílust a modernnel, a balettet az operával, a
rockkal, dzsesszel. Saját magunk fordítunk
az egyes számokhoz szöveget, hogy még
élvezetesebbé tegyük a különböző témájú
dalokat. Ebben a formációban szeretnénk
magunkat minél több helyen megmutatni,
s külföldre is eljutni. Szólistaként már szerepeltem a Művészetek Palotájának Nagy
termében, a Parlamentben, a Zenea ka
démián, de felléptem már külföldön is, s
most is megyek Lanzarote-ba márciusban,
de az igazi nagy álmom az, hogy a társulatunkkal turnézhassunk a nagyvilág híres
koncerttermeiben.
Márciusban és áprilisban is énekelek a
Stefánia Palotában a Palota Zenekar
műsoraiban – a márciusi az operett-, az
áprilisi az operakedvelőknek készül.
Szeretnénk a közelben is minél több
helyen fellépni, úgy néz ki, hogy április
9-én este Örkényben lesz önálló estünk –
de várjuk a felkéréseket! Igyekszünk a
zenét és a prózát minél populárisabbá
tenni.
K. Á.: Hogyan látod magad, magatokat tíz
év múlva?
Sz. E.: Hinni szeretném, hogy van igény erre
a stílusra is, amit mi képviselünk és foglalkoztatni fognak bennünket annyira, hogy
egy nagy társulattá tudjunk fejlődni.
Kapui Á.

sport

Női kézilabda
A DANUKE csapatai 2010. január 4-én kezdték meg a felkészülést a
tavaszi szezonra. Az utánpótlás korosztály kezdte először az alapozást,
a 9–14 éves gyerekeknek heti négy alkalom is adódik, hogy megtanulják
az alapokat, illetve, hogy jó fizikumra tegyenek szert. Öröm számunkra, hogy az egyesület megalakulásakor kitűzött cél, hogy a régió egyesületének szerepét betölthessük, kezd alakulni, mivel már több kistérségi
és azon túli településről is járnak az egyesületünkbe sportolni gyerekek.
Az 1998-as és a ’97-es korosztályos csapatok az Örkényben megrendezésre kerülő kistérségi tornán vesznek részt, ahol szép eredményeket
érnek el a kislányok. Az ifjúsági és felnőtt csapat is elkezdte január elején az alapozást, jó hangulatban, lelkesen készülnek a lányok a tavaszi
megmérettetésekre. Az egyesület vezetőinek nehezíti a dolgát, hogy
több játékost is kénytelenek vagyunk mellőzni a tavasz során.
Az ifjúsági csapatunknak főként a kapushiány okoz gondot, mert
egy kapussal vagyunk kénytelenek nekivágni a tavasznak.
A felnőtt csapatból öt fő hiányzik az őszi kerethez képest.
Novemberben kiesett a játékból mindkét irányítónk, Gór-Nagy
Katalin és Kloczka Marietta, mindketten keresztszalag-szakadást
szenvedtek. Az őszt vállizomszakadással végigküzdő Horváth Orsolya
nem tudja a sérülése miatt tovább folytatni a játékot. Jobbszélsőnk,
Németh Szilvia befejezte a játékot, és így döntött Puskás Lilla is, aki
fiatal kora ellenére a felnőtt keretet is erősítette.
A felkészülés megkezdése óta a felnőtt kerettel edz Újhartyánról
Kaldenecker Lilla, ki korábban az NB I-es Spartacusnál is megfordult,
és a csapatunkat fogja erősíteni Alsónémediről Krizsán Anikó, kit a
munkája köt városunkhoz, NB I-es utánpótlás csapatokban és NB I/Bben is megfordult korábban. Van még egy kiszemeltünk a felnőtt csapat-

Duatlon-hírek
Az év elején az élsportban úgynevezett alapozási időszak van. Ilyenkor
gyűjtjük a km-eket, vagyis kemény edzésben, hajtásban vannak a gyerekek. Ilyenkor a versenyek tekintetében szünet van, csak úszás sportágban rendeznek versenyeket.
Első versenyünk február 27–28-án lesz, Kecskemétre megyünk
úszóversenyre. Ekkor fejezzük be az alapozást, és ekkor lesz egy lehetőségünk arra, hogy felmérjük, milyen erőnléti állapotban indulhatunk neki az éves versenyévadnak.
Büszkék vagyunk Zelovics Dórára, aki nagyon ígéretes tehetség:
Heraklész válogatott kerettag triatlonban. Dóra november végén a
Magyar Triatlon Szövetségtől meghívást kapott a tatai edzőtáborba,
ahol tíznapos válogatott edzőtáborozáson vett részt. A válogatott tagjai a válogatott edzőinek irányítása alatt napi három edzésen vettek
részt, ami egy orvosi team által végzett állapotvizsgálattal egybekötött
felméréssel zárult. Dóri kitűnő eredményeket úszott és futott.
Úszásban korcsoportjában a 800 m-es gyorsúszásban a legjobb eredményt úszta, az 5 km-es futásban is több másodpercet javult.
Dóri még a két ünnep között is edzett, igaz, kicsit könnyítve az
edzésadagokon. Január 31-én Dóri Budapesten újabb válogatott felmérőn vett részt, ahol tovább javított két hónappal ezelőtt elért eredményein. Úszásban újabb 6 másodpercet, futásban 30 másodpercet
javult a novemberi felmérőn mutatott teljesítményéhez képest.

ba, szintén Újhartyánról, Schulcz Imola, ki korábban szintén megfordult
az NB I-ben, de harmadik éve nem játszott már. Imola gondolkodott az
újrakezdésen, de kötélnek még nem állt, illetve tanulmányait részesítette
előnyben. Ifjúsági és felnőtt csapatunk január 29-én edzőmérkőzést játszott a DS-ben az NB II-es Abony csapataival, február 9-én az NB I/B-s
Spartacushoz látogatunk, 20-án pedig Abonyban tornán vesznek részt
csapataink. A többi felkészülési mérkőzés időpontja még szervezés alatt
van.
Az NB II-es bajnokság tavaszi időpontjainak sorsolása január 26-án
volt, így kialakult a mérkőzések időpontja, melyek a következők:
Dátum

Csapatok	Időpont	Helyszín

		
03. 06. (szombat): DANUKE–Dunavarsányi TE,
03. 13. (szombat): Szt. István Építők SC–DANUKE
03. 21. (vasárnap): DANUKE–Kistarcsai KE
03. 28. (vasárnap): Taksony SE–DANUKE
04. 04. (vasárnap): DANUKE–Vecsés SE
04. 11. (vasárnap): Gödöllői KC–DANUKE
04. 18. (vasárnap): DANUKE–Érdi VSE II.
04. 25. (vasárnap): DANUKE–Ercsi SE
05. 02. (vasárnap): Bugyi SE II.–DANUKE
05. 09. (vasárnap): DANUKE–Tápiószelei SE
05. 15. (szombat): Dunaújvárosi AC–DANUKE

ifi felnôtt
12.00 14.00
10.00 12.00
16.00 18.00
14.00 12.00
16.00 18.00
13.00 11.00
16.00 18.00
12.00 14.00
18.00 16.00
12.00 14.00
14.00 16.00

Dabas DS
Budapest
Dabas DS
Tököl
Dabas DS
Gödöllő
Dabas DS
Dabas DS
Dabas KZS
Dabas DS
Dunaújváros

Mérkőzéseinkre a tavasz során is ingyenes belépést biztosítunk,
melyekre várjuk kedves szurkolóinkat és minden érdeklődőt.
Mátyus Csaba egyesületi elnök

A duatlonversenyek április elején kezdődnek és október elejéig tartanak, a triatlonversenyek május közepétől szeptember elején fejeződnek be. A triatlon úszás részét tóban teljesítik a versenyzők, bójákkal
kijelölt sávban. Mivel hazai tavaink hőmérséklete csak május elején
emelkedik 22 fok körülire, így csak akkortól kezdődően rendezhetnek
triatlon versenyeket.
Városunkban szeptembertől június végéig Gyónon, a Várdai Fitness
Centrum medencéjében tartjuk az edzéseket, míg július elejétől augusztus közepéig, ha az időjárás és a medence hőfoka megengedi, a Dabasi
Strandon napi egy edzéssel készítjük a gyerekeket a versenyekre.
A kerékpáros edzéseket március elejétől október végéig a
tatárszentgyörgyi betonúton tartjuk, míg télen a kerékpárokat szobai
görgőre téve oldjuk meg a biciklis edzéseket. Sajnos, útjaink egyre
romló állapota miatt és a közlekedő autósok türelmetlensége miatt a
versenykerékpározás igen balesetveszélyes helyzeteket szokott okozni. A balesetek megelőzésében sokat segítenek a gyerekek szülei, a
közlekedő autósok figyelmeztetésével, az útvonal biztosításában segítik munkánkat.
Az alapozási időszakban eddig elvégzett edzésmunkájuk alapján
dicséretet érdemel Cseik Marci, Bukovszki Tünde, Bukovszki
Boglárka, Latyák Noémi és Kecskés Bence. Ők egyetlen egy edzésről
sem hiányoztak, keményen dolgoztak minden egyes kilométerért,
méterért, másodpercért.
Lorántfyné Horváth Ildikó
2010. február
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KERESZTÚRI ANDRÁS
Az FC Dabas se utánpótlásáért felelős szakmai vezetője

2010. január 4-én Kőszegi Zoltán, az FC
Dabas SE elnöke Keresztúri Andrást bízta
meg az FC utánpótlás-nevelésének szakmai
irányításával. Az egyesület vezetése már régóta tervezte, hogy egységes szakmai irányítás
alá vonja az FC Dabas SE felnőtt csapatánál
és az utánpótlásnál folyó munkát. Az utánpótláscsapatok és a felnőtt csapat pénzügyi
gazdálkodása továbbra is külön történik,
amely által nyomon követhető mind a két
területen a gazdálkodás hatékonysága.
Mint az már az előzőekből kiderült, az egyesület vezetésében már régóta érlelődött a gondolat, hogy a jelenleg működő rendszert, amelyben csak
minimális a kapcsolat a felnőtt és az utánpótlás-vezetés között, megváltoztassa, és a szakmai munka hatékonysága, átláthatósága érdekében egységes
irányítás alá helyezze. Kézenfekvő volt, hogy erre a feladatra a felnőtt csapat vezetőedzőjét, Keresztúri Andrást bízza meg az FC vezetése.
Az egységes irányítás többek közt azért is szükséges, mert az elmúlt
időszakban az utánpótlásból több labdarúgó is a felnőtt keret tagjává vált,
s a jövőben is ennek mentén kell dolgozni az FC szakembereinek, a közgyűlés döntése szerint.
Sajnos ez a folyamat megtörni látszik, mivel az egyesületben dolgozó, de
más csapatnál is munkát vállaló szakember biztatására olyan labdarúgók
igazoltak el, akik az FC felnőtt keretének tagjai, s komolyan számításba
kerültek a csapatépítésnél. Ezt maguk a játékosok mondták el, amikor az
utánpótlásért felelős alelnök és két elnökségi tag leült velük beszélni annak
érdekében, hogy változtassák meg a döntésüket, s továbbra is nevelőegyesületüket erősítsék. Az elmúlt időszakban több tehetséges játékos igazolt el
az FC utánpótláscsapataiból. Mindezt megtehették, mert nem kötötte őket
szerződés az egyesülethez. A képzésükbe fektetett energia, pénz így elveszett, mások élvezik a hasznát. A Budapest Honvéddal kötött megállapodást sem sikerült kellő tartalommal megtölteni – ki kell mondani, hogy
nem a fővárosi csapat miatt –, e területen is változtatni kell a jövőben.
Az egyesület elnöke, tekintettel a problémákra, tovább már nem halogathatta a döntést és február 1-jétől egy kézbe helyezte a szakmai vezetést, amelytől azonnal az utánpótlás-nevelésben folyó munka stabilizálását, rövid és középtávon minőségi fejlődést vár.
Ennek a szakmai hátterének a kidolgozása, valamint az ehhez szükséges szakemberek, edzők kiválasztása, a velük történő megállapodás az új
szakmai vezető dolga, akinek ez nem új feladat, hiszen évekig dolgozott a
Vasas SC utánpótlás nevelésében.
Keresztúri András jelenleg az FC Dabas SE felnőtt csapatának vezetőedzője. A hússzoros válogatott játékosnak Dabas nem új terep, hiszen
már közel két éve dolgozik az FC-nél, de ezt megelőzően is játszott
Dabason. Meghatározó tagja volt az 1988–1989-es dabasi bajnokcsapatnak, igaz csak egy fél évig, mert tehetségére felfigyeltek az FTC akkori
vezetői. A megyei I. osztályból rögtön az ország egyik legnépszerűbb csapatánál találta magát, ahol 42 mérkőzésen nyolc gólt szerzett. Játszott
külföldön: Ausztriában és Szlovákiában is. 1991 és 1997 között hússzor
öltötte magára a válogatott mezt és két gólt lőtt a nemzeti együttesben.
Igazán jó példaképe lehet a dabasi ifjú játékosoknak, hiszen van miért rá
felnézni, s jó példája annak, hogy akiben megvan a tehetség és van benne
kellő akarat, akár a Dabasból is van út a válogatottba.
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Tisztelt Ügyfelünk!
A Dabasi Újság hirdetési tarifái 2010. januártól 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 (65 5 95 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 5 210 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 egyeztessenek 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:

Bálint Katalin, Kabinetiroda-munkatárs

sport, reklám

Az NB I/B-s férfi kézilabdacsapat

Álló sor (balról jobbra): Burik Gyula (gyúró), Elek Gábor, Vlagyimir Golovin, Burik Máté, Kende Péter, Apró Ferenc, Nagy Levente,
Szilágyi Zoltán (edző)
Guggolnak: Horvát Ferenc, Újvári Gergő, Szabó Lajos, Kovács Péter, Duleba Norbert, Szandhofer János, Gyurkó Dávid, dr. Kiss István

FELHÍVÁS!

Az NB I/B-s felnőtt csapat hazai bajnoki mérkőzéseinek időpontjai:

Kérjük szurkolóinkat, hogy adójuk egy százalékának felajánlásával támogasság egyesületünket!
Dabas Kézilabda Club VSE • Adószám: 18692598-1-13
Az NB I/B-s felnőtt csapat szeretettel várja a szurkolókat hazai
mérkőzéseire.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dabas-Diego K.C.–Kiskundorozsma
Dabas-Diego K.C.–Csömör
Dabas-Diego K.C.–Ózd
Dabas-Diego K.C.–Békés
Dabas-Diego K.C.–Hajdúböszörmény
Dabas-Diego K.C.–Kiskunfélegyháza

február 21.
március 6.
március 28.
április 25.
május 9.
május 23.

18 óra
18 óra
18 óra
18 óra
18 óra
18 óra

„…cselekedj lokálisan!”
Esküvő Kiállítás a Dabas Motelban
Összefogás – ez a hangzatos fogalom ritkán valósul meg
a lehetô legtisztább formában. Városunkban szerencsére
mindig akad egy-egy jó példa, amely bizonyítja, hogy
közös erôvel sokkal többre vagyunk képesek.
Néhány dabasi vállalkozó már tavaly
bebizonyította, hogy egy életképes
ötlettel és együttműködéssel hagyományt is lehet teremteni. Idén január
16-án és 17-én immár másodszor rendezték meg az Esküvő Kiállítást a Dabas
Motelban. Gogolák Marcsi, a Virág

Mindenkinek tulajdonosa idén is kezébe vette a szervezést, és újra egy összetett, színvonalas, minden érdeklődő
számára tartalmas kiállítás jött létre.
Ruhák, csokrok, dekoráció, sütemények, ételkínálat, fotós, videós, autók –
egyszóval minden, amire egy esküvőn

csak szükség lehet. A kezdeményezés
életképességét mi sem bizonyítja jobban, hogy a tavalyihoz képest még több
kiállító, vállalkozó és esküvőszervezés
előtt álló ifjú pár látogatott el a rendezvényre.
fotók, cikk: Karlik Dóra
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INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
MUNKAJOG - CÉGJOG - TB

Dabas, Szent István tér 1/b. (PM)
hétfő 16:00–18:00
Személyesen előzetes bejelentkezés nélkül
várjuk további 23 helyszínünkön is!

Érdeklődni lehet: (06-1) 321-6673
www.jogpont.hu
nfu@nfu.gov.hu
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
TÁMOP-2.5.1-07/1-2008-0009
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Forster
Vadászkastély

Forster Vadászkastély

Forster

-BUGYI-

Vadászkastély

Fozotanfolyam
Hölgyeknek és Uraknak,
a Forster Vadászkastélyban!
Újdonságok, különlegességek, hagyományok,
az alapoktól a mesteri fogásokig!
Kezdőknek
2010. március 22-én 18 órától
3500 Ft/alkalom
Haladóknak
2010. március 23-án 18 órától
4000 Ft/alkalom
Főzőtanfolyam indul még kezdőknek április 26-án,
haladóknak április 27-én.

ÜVEGES GYORSSZOLGÁL AT
DABASON ÉS
VONZÁSKÖRZETÉBEN
SZABÓ ZOLTÁN
TEL.: 06-30/527-0471

Főzőtanfolyam 5 hetes kurzusokban (5 alkalom)!
Vezeti: Répás Róbert mesterszakács
Jelentkezés és részletes felvilágosítás a 06 29 347-358
vagy a 06 30 916-4002 telefonszámon.
Forster Vadászkastély
2347 Bugyi, Rádai út
www.forsterkastely.hu

SEGÍTHETSZ!

Hajni (12) és Csenge (3) testvérek.
Úri községben élnek, Budapesttől 40 km-re.
Mindketten olyan ritka genetikai betegségben szenvednek,
melynek egyetlen megoldása az őssejt-beültetés lehet.
Nem csupán a családjuk, de az őket körülvevő közösség is
szeretne segíteni nekik, tartozz te is közénk!
♥ Segíthetsz, ha a műanyag kupakokat nem dobod el, hanem
összegyűjtöd és eljuttatod nekik;
♥ Segíthetsz, ha a következő számlaszámra pénzt küldesz:
Mihálszky Beáta Monor és Vidéke Takarékszövetkezet
65100156-35685904;
♥ Segíthetsz, ha figyelemmel kíséred sorsukat, ha beszélsz róluk,
terjeszted hírüket, s ezáltal mások is bekapcsolódnak a
gyűjtésbe!
Ne feledd: Sok kicsi sokra megy!
Nagyon köszönjük!
A család telefonszáma: 06/70/276-06-91
www.segithetsz.extra.hu
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