„Édesanyám,
virágosat álmodtam,
napraforgó
virág voltam álmomban,
édesanyám,
te meg fényes nap voltál,
napkeltétől
napnyugtáig ragyogtál.”
Ágh István

Köszöntjük az Édesanyákat!
Fotó: Forgifoto
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Újszülöttek köszöntése a megújulás jegyében
Április 17-én, szombaton köszöntöttük a 2009. év második fél
évében született csecsemôket.

Fotók: Karlik Dóra

A korábbiakhoz képest a rendezvény időpontja és helyszíne is változott. Az elmúlt
években a köszöntés a Városháza nagytermében zajlott a délelőtti órákban, a faültetésre mindig kora délután került sor az
Újszülöttek Ligetében.
A Megújulás Évében a szervezők a fiatal
családokat a sári Szivárvány Óvodába invitálták 13.30 órára.
Az újítás célja az volt, hogy a szülők megismerhessék ezt a korszerű, jól felszerelt
óvodát, betekintést nyerhessenek az óvodá-
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sok életébe, hogy ezzel is könnyebben
adhassák majd át gyermeküket egy megbízható, szeretetteljes közösségnek. A továbbiakban is az a cél, hogy a város többi óvodáját
is megismertessük a családokkal, ezért az
őszi köszöntés helyszínéül az új, most épülő,
Szent István úti óvodát szemeltük ki.
Az óvoda aulája megtelt az érkező családokkal. A nagymamák, testvérek és más
családtagok is eljöttek az ünnepségre. Több
mint nyolcvan újszülöttet köszöntött
Kőszegi Zoltán polgármester, aki nemcsak
városvezetőként volt jelen, de szülőként is
érintett volt ezen a délutánon.
A jelenlévőket a népviseletbe öltözött
óvodások örvendeztették meg rövid magyar

és szlovák nyelvű verses, dalos, táncos
műsorukkal.
A polgármesteri köszöntő után minden
szülő átvehette az Önkormányzat ajándékát, majd szerény vendéglátással, közös
fotózással zárult a program ünnepélyes
része.
A rendezvény az Újszülöttek Ligetében
folytatódott, ahol a családok csemetét
ültettek gyerekük születésének emlékére.
A rendezvényen minden csecsemőről és
családról készült fotó. A CD-ket a Kabi
netiroda munkatársai postai úton juttatják
el a rendezvény résztvevőinek.
K.Á.

rendezvényeink

Újra motorzajtól volt hangos a gyóni beton!

minden évben apropója lehet az emlékezésnek, az együttlétnek, ami mai rohanó világban egyre ritkábban adatik meg. Emlékezés
a múltunkra, hogy legyen jövőnk.
1938. április 23. gyászos nap a gyóni
beton történetében, ugyanis Eric Fernihough
angol rekorder rekordkísérlet-beállítás közben egy széllökés következtében elvesztette
az uralmát a motorja felett és a balesetbe
belehalt. Ehhez az időponthoz kapcsolódik
24-i rendezvényünk, amellyel a versenyző
emléke előtt tisztelegtünk. Terveink szerint
ezután minden évben szeretnénk megemlékezni erről az eseményről. Legyen ez a
dátum a gyóniak, az egész város, és a motorizált társadalom ünnepe határokon belül, és
szerte a világban, ahol tudják, hogy mit jelent
a „gyóni beton”.
24-én, szombaton 13.00 órától a DS melletti parkolóban azért gyűltünk össze, hogy
emlékezzünk a múltra, örülve egymásnak
bízzunk a jövőben. Az időjárás kegyes volt
hozzánk, ennek is köszönhetően sok-sok

Fotók: Karlik Dóra

2008 ősze, egy ötlet megvalósításának kezdete, 2009. október 10. a megvalósulás,
amelyből országhatáron túli hírverésű rendezvény kerekedett. 2010. április 24. a folytatás, és talán egy hagyomány kezdete.
A tavaly őszi „gyóni beton” rendezvénybe
fektetett energia teljes egészében megtérült.
Olyan távoli helyekre sikerült elvinni váro
sunk jó hírét, az ország határain belülre és
azon túlra is, ahol egy jó ideig nem fogják
feledni a Dabas nevet. Sok látogatót hozott
településünkre az az egy nap, és ami ennél is
fontosabb, hogy a dabasi lakosoknak tudtunk egy újabb olyan programot szervezni,
melyről ők is büszkén beszélhetnek szerte a
világban. Egy sikeres rendezvényre könnyen
lehet egy másikat vagy annak folytatását
megszervezni. Ennek a munkának a szüleménye a 2010. április 24-i szombati rendezvényünk, melyen újra motorzajtól volt hangos a gyóni beton! Októberi rendezvényünkön adakozásból megvalósult emlékművet
helyeztünk el a London étterem falán, amely

motorkerékpáros tette tiszteletét veteránkorú és mai modern járművekkel egyaránt.
Volt, aki két keréken jött, voltak, akik
inkább a háromkerekűekre ültek fel, sőt a
veterán autócsodák is jelen voltak a rendezvényen.
A DS-től a London étteremhez mentünk,
ahol egy kis ünnepség keretében megemlékeztünk a múltról, majd koszorúk kerültek
fel az emlékműre az Önkormányzat, az egykori szemtanúk és több motoros szervezet
nevében.
Személyes élményként hadd mondjam el,
hogy második alkalommal vezethettem
végig egy nagy létszámú vendégsereget
Dabason, mutathattam meg egy részét a
városnak, ahol élünk. Talán a vendégeink
megérezték azt is, hogyan élünk, mi vezérel
bennünket. Felemelő érzés volt egy kicsit
bajnoknak lenni a gyóni betonon, még akkor
is, ha a mi sebességünk meg sem közelítette
az akkori versenyzőkét.
Célunk hangsúlyozni, hogy a motorozás
jó dolog, egy életstílus, de a szabályait be kell
tartani. Lehet kulturáltan, a másik felet tiszteletben tartva is motorozni.
Sok kérdést tettek fel a rendezvényen
nekünk a céljainkkal kapcsolatosan, hogyan
tovább „gyóni beton”? Még nem tudjuk, de
tervek vannak, és az biztos, hogy jövőre is
lesz valami. Valamint idén június 5-én indul
egy motoros csoport Lengyelországba, hogy
egy emléktábla elhelyezésével tisztelegjünk
európai hírű költőnk, Gyóni Géza emléke
előtt.
Széles utat nemcsak a motorosoknak,
hanem minden közlekedőnek, illetve sikeres
kátyúkerülgetést!
Magyar motor, magyar szív!
Mátyus Csaba
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Mesés álmok

– avagy az Ezeregyéj titkai

„MESÉS ÁLMOK – avagy az Ezeregyéj titkai” címmel, 2010. április
17-én este, a Dabas-Diego Sportcsarnok falai között, negyedszer rendeztük meg immáron hagyományosnak mondható jótékonysági táncestünket, melynek ez évi kedvezményezettje a Kossuth Művelődési
Központ volt. Közel háromórás, színvonalas előadásunkat az arab
táncos kultúra sokrétűségének megismertetése mellett, idén is elgondolkoztató prózai részekkel színesítettük. Táncestünk végeredményeképpen a Művelődési Központ 651 500 Ft támogatói összeggel
tért haza. Az intézmény dolgozóinak ezúton is szívből gratulálunk és
kívánjuk, hogy ebből az összegből meg tudják valósítani régen dédelgetett álmaikat.
Ezen kívül külön köszönetünket szeretnénk kifejezni a Mara
Hastánciskola összes növendékének, valamint a táncest két közreműködőjének: Valentyik Annának és Szabó Róbertnek, akik önzetlen
munkájukkal szintén hozzájárultak az est fergeteges sikeréhez.
A résztvevőkön kívül külön köszönetünket kell kifejeznünk a DDS
összes dolgozójának, köztük Prohászka Csabának, aki helyszínt biztosított rendezvényünk számára; valamint Dabas Város Önkormány
zatának, a Dabasi Újságnak, a Rádió Dabas munkatársainak, köztük
Újvári Tibornak és a Dabas Televízió szerkesztőségének, akik médiahátteret biztosítottak rendezvényünk számára. Külön köszönet a
Yellow Divat Stúdiónak, az Ildikó Esküvői Ruhaszalonnak, a Virág
Mindenkinek virágboltnak és Andrasics Anita gyöngyékszer-készítőnek, a színpad köré szőtt mesés légkörért. Szintén köszönetünket szeretnénk kifejezni műsorunk, célunk közvetlen támogatóinak is, így a
Fikció Fotónak, a Kincs-Tár Ajándékboltnak, a Bese és Társa Kft.nek, a Kossuth Zsuzsanna Szakképzőiskolának és két szakoktatójának, Duhaj Katalinnak és Marosiné Pekker Rozáliának, a Várdai
Fitness-nek, a Hetényi Soundnak, a Fujifilm Simon Foto Dabasnak, a
Kaldi-Ker Kft.-nek, a Gyóni Géza Általános Iskolának, az Áldos
Hagyományőrző Egyesületnek, a Csillámvilágnak, a Tomor Visual
Graphics Stúdiónak, Bárány Máriusznak és Pacsírta Andrásnak egyaránt.
Mi 2010-ben is megálmodtunk egy estet, amely ismét képes volt
arra, hogy túlmutasson eredeti jelentésén. Az Önök segítségével április 17-én este ez az álmunk újra sikerült!
Mara & Mony Oriental Duett

www.maraesmony.mlap.hu

Meghívó
Dabas Város Önkormányzata
és a KAIROS Mentálhigiénés Alapítvány
sok szeretettel meghívja Önt és kedves családját
a 2010. május 29-én 10.00 órai kezdettel tartandó
Babaház Családi Napközi megnyitó ünnepségére
(Cím: Luther u. 8.)

A megnyitó után 11.00 órától rövid szakmai program keretében szeretnénk bemutatni a családi napközit mint napközbeni
gyermekellátási formát azoknak a szakembereknek, akik munkájuk során gyermekekkel és családokkal találkoznak. A szakmai napot állófogadás zárja.
Kedves GYEREKEK!
15.00 órától színes gyermeknapi programokkal, arcfestéssel,
kézműves foglalkozással várunk titeket és szüleiteket, hogy
birtokba vegyétek a Babaház Családi Napközi
minden zegzugát!
További információ: Gémesi Andrea • 06-20/596-4626

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
Fikció fotó

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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A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
2010. május havi programjai

Felhívás!
NYÁRI TÁBOROK
Kézműves Nyári Tábor a Kossuth
Művelődési Központban
(elsősorban 7–14 év közötti gyerekek
jelentkezését várjuk)
Időpont:
2010. június 21–25. (hétfőtől péntekig,
8.00–16.00 óráig)
Téma: újrahasznosítás – megújulás
(textilezés, gyöngyfűzés, papírhajtogatás, festések, udvari sportok,
labdajátékok, filmvetítés )

működő csoportok részvételével
(Kossuth Művelődési Ház, 2370 Dabas,
Szent István u. 58.)
Színpadon fellépnek: Óvodás és Gyermek
néptánc csoport, Forgatós néptánc
csoport, Kéknefelejcs és Margaréta
citerazenekar, Bartók Néptáncegyüttes
Bemutatkozik a Kossuth Ház Galéria
Gyermek Képzőművész Szakköre
• 17.00 óra Gyermek táncház – A táncházat
Farkas Gábor és a Bartók
Néptáncegyüttes vezeti

Szünidei Délelőttölő
(elsősorban 7–14 év közötti gyerekek
jelentkezését várjuk)
Időpont: 2010. július 5–9. (hétfőtől péntekig, 8.00–12.00 óráig)
(kézműves és ügyességi programokkal
várjuk a jelentkezőket)

Nyugdíjas népdalkör találkozó
2010. május 30. vasárnap 15.00 óra
10 éves a Kékibolya Népdalkör
– meghívott vendégeikkel őket ünnepeljük

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

Forgatós Néptánccsoport: péntek
19.00–21.30 óráig, oktató: Farkas Gábor
Néptánc óvodásoknak:
csütörtök 16.15–17.00 óráig
oktató: Csébi Orsolya

Kossuth Mûvelôdési Ház
(2370 Dabas, Szent István u. 58.)
Rendezvények
Évzáró és Gyermeknap
a Művelődési Házban és a Kossuth
Ház Galériában
2010. május 29. szombat 13.30
• 14.00 óra Kiállítás-megnyitó
(Kossuth Ház Galéria, 2370 Dabas
Kossuth László u. 19.)
„A cirkusz világa” – Kristóf Krisztián
artistaművész fotóinak kiállítása
A kiállítást megnyitja Eötvös Tibor artistaművész és Varga László, a Dabasi
Fotóklub Egyesület elnöke
A kiállítás megtekinthető június 25-ig
H.–P.: 9.00–17.00 óráig.
Hétvégén előre egyeztetett időpontban.
(Tel.: 29/362-545)
A Művelődési Házba érkező gyerekeket
egy bohóc várja 13.30-kor és a kisvonattal közösen mennek át a Galériába.
• 15.00 óra Népzenei és néptáncos
ÉVZÁRÓ a Művelődési Központban

Csoportok foglalkozásai

Gyereknéptánc: péntek 17.00–18.00 óráig,
oktató: Csébi Orsolya és Farkas Gábor
Margaréta Citeracsoport: péntek
16.30–18.00 óráig, oktató: Szlama Ildikó
Kéknefelejcs Citeracsoport: péntek
18.00–20.00 óráig, oktató: Szlama László
Kékibolya Népdalkör:
csütörtök, 18.00–20.00 óráig
Orchidea Népdalkör: kedd 18.00–20.00 óráig
Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub programja:
május 9. vasárnap
Látássérültek Egyesülete: május 10. hétfő
Babahordozó Klub: havonta,
3. csütörtök 10.00–12.00 óráig
vezetô: Kovalik Éva
Helyismereti oktatás
(Sztavinovszky Győzőné, Sztavinovszky
Győző, Klaniczay Péter,
Kerekes László, Dr. Heneráry László)
Építészet: kedd 15.00 óra
Művelődéstörténet: szerda 15.00 óra
Természeti értékek: csütörtök 15.00 óra

SZÁMÍTÓGÉPES
TANFOLYAM
2010 szeptemberétől
a Kossuth Művelődési Központban
A képzés jellege: alapképzés (15 óra alapvető informatikai ismeretek, 15 óra elektronikus levelezés, Internet használat, 15 óra
bevezetés az e-ügyintézésbe)
Jelentkezhetnek:
• GYED-en, GYET-en, GYES-en lévők,
vagy onnan a munka világába legfeljebb
6 hónapja visszatérők
• megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élők
• pályakezdő munkanélküliek
• regisztrált álláskeresők
• e gyszülős családban élők, három- vagy
többgyerekes családban élők
• roma lakosság
Jelentkezés:
Kossuth Művelődési Központ
2370 Dabas, Szent István u. 58.
Tel./fax: 29/360-237
szervezes@kmkdabas.hu
www.kmkdabas.hu

HELYISMERETI OKTATÁS
a Kossuth Művelődési Központban
2010. április 27.–június 1.
Témakörök:
1. Építészeti értékek Dabason keddenként,
heti egy alkalommal, 15.00–16.30 óráig
2. Helytörténet, művelődéstörténet
szerdánként, heti egy alkalommal,
15.00–16.30 óráig
3. Dabas természeti értékei
csütörtökönként, heti egy alkalommal
15.00–16.30 óráig
Jelentkezhetnek: 10–18 éves fiatalok
Jelentkezés: Kossuth Művelődési Központ
2370 Dabas, Szent István u. 58.
Tel./fax: 29/360-237
szervezes@kmkdabas.hu
www.kmkdabas.hu
Mindkét képzés ingyenes!
A programok az Építő közösségek – a
dabasi Kossuth Művelődési Központ az
egész életen át tartó tanulásért TÁMOP3.2.3-08/2/KMR-2009-0009 pályázat
keretében valósulnak meg.
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A Halász Móricz-kúria
májusi programjai
Május 10. (hétfő): Horgoló Klub 16.00–18.00 óráig
Május 12. (szerda): Árkádia Spirituális kör
– Velikovszki Andrea előadásai: 18.00–20.00 óráig
Május 15. (szombat): Mesekastély 16.00 órai kezdettel
az 1.–2.–3. számú Napközi Otthonos Óvoda
közreműködésével. A kúria parkjában megtekinthető
egy részlet a Lúdas Matyi c. magyar népmeséből
Május 27. (csütörtök): Karikatúra-kiállítás megnyitó
17.00 órai kezdettel
Állandó programjaink:
Hetente szerdán
Baba-mama klub 16.00–18.00 óráig
hétfőn és csütörtökön a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
táncpróbája 16.30–18.30 óráig
csütörtökönként
asszonytorna 17.30–18.30 óráig
szerdánként
a LazulALánc együttes próbája
18.30–20.30 óráig
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 óráig.

Megkezdte mûködését a dabasi
ROMA TANODA
Dabas Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának elnöke,
Rafael Gyula és munkatársai által a 2008. október 09-én benyújtott
„Gyermekek és fiatalok integrációja” néven közzétett TÁMOP5.2.5-08/1-2008-0028 számú pályázata nyert. A pályázat főbb elemei a következők: a roma gyerekek és fiatalok integrációjának az
elősegítése, elsősorban roma tanodai képzés létrehozása, amely az
általános iskola elvégzését teszi könnyebbé, valamint a fiatalok számára a szakiskolai bizonyítvány vagy az érettségi megszerzéséhez
tantárgyi segítségnyújtás biztosítása.
A programban való részvétel nem „csupán” tanulást jelent, hanem
a résztvevők kéthetente előre meghatározott terv szerint országjáró
kirándulásokat tesznek. A program tehetséggondozó keretén belül
tánctanár és karateoktató foglalkozik a gyerekekkel.
A program iránt nagy az érdeklődés a roma családok részéről,
nagy örömmel fogadták a lehetőséget. A pályázat minden eszközt
biztosít a résztvevők számára, így a gyerekek részéről a kitartásra és
az elszántságra van szükség. S azok számára, akik végigcsinálják a
programot és a tanulásban is javuló tendenciát mutatnak, a program végén egy teljesen felszerelt bicikli vár!
Hajrá, dabasi Roma Tanoda! Köszönjük Gyula bácsi!
Következő számban: Hangulatjelentés a Tanodából.
Lakosné Kiss Katalin
programmenedzser
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A gyóni Baba-mama klub
május–június havi programjai
Május 12. Beszédfejlődés – Weisz Ildikó
Május 19. Kerékpártúra, rossz idő esetén játszóház
Május 26. Internetes bűnözés
dr. Vojnisek Zsuzsanna gyermekorvos
Június 2. Kirándulás
Június 9. Hogyan fejlődik a baba? – A mozgás
dr. Vojnisek Zsuzsanna gyermekorvos
A programok helyszíne a gyóni Halász Móricz-kúria.
A programok 16.00 órakor kezdődnek.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

A gyóni gyermekek egészségéért
Sószobával gazdagodott a gyóni Lurkó Művészeti Óvoda
Óvodánkban eddig is kiemelten fontosnak tartottuk a gyermekek egészséges életmódra nevelését. A jövőben ehhez hozzájárul
sószobánk használata is.
Az elmúlt időszakban sok gyermeket akadályoztak felsőlégúti
megbetegedések az óvodába járásban, ezért úgy gondoltuk, hogy
a betegségek megelőzése érdekében kell tennünk valamit. Így
nem is volt kérdés, hogy mire fordítsuk a novemberben megrendezett jótékonysági bál bevételét.

A sóterápia jótékony hatása egyre szélesebb körben válik
ismertté. Ha helyesen alkalmazzuk, mindennapi segítőnk lehet
az egészségmegőrzésen át a légzőszervi problémák és allergiás
panaszok enyhítésében.
Köszönetet mondunk minden szülőnek, aki a jótékonysági
bálon való részvételével segítette a sószoba létrejöttét, és azoknak is, akik szállítással, festéssel, bútorhordással járultak hozzá
a sószoba kialakulásához.
A Lurkó Művészeti Óvoda dolgozói

Köszönjük az óvoda dolgozóinak és a segítőknek
az áldozatos munkájukat!
a szülők nevében:
Gyimesi Andrásné
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A MÚZSÁK ALAPFOKÚ MŰVÉSZET
OKTATÁSI INTÉZMÉNY HÍREI

A GYÓNI ÓVODA GYÁSZOL

A Dél-Pest Megyei Karéj Művészeti Fesztiválon, társastánc kategóriában, gyerek korcsoportban a Múzsák Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény gyóni társastánc szakos növendékei II. helyezést értek el
Balikóné Akkerman Éva tanárnő vezetésével.
Gratulálunk, további sok sikert kívánunk!

Misike, a mi Misink!
Csak így neveztük a gyóni óvodákban
Misák Mihályt, az ügyes kezű karbantartót, aki tragikus hirtelenséggel 2010. március 29-én elment közülünk.
A szőlősi óvoda megnyitása óta (1999)
látta el az intézményben a karbantartói feladatokat.
Az élet sok akadályt állított elé. Azonban az óvodában – a gyerekek, a munkatársak között – megtalálta a helyét, jól érezte magát,
jókedvű volt és vidám.
Mindenben számíthattunk rá. Kirándulásokon a gyerekek kezét
fogta, ha kellett, csomagot cipelt, télen együtt szánkózott a kicsikkel…
Nem volt olyan ötletünk, amelynek megvalósításában ne lett
volna segítségünkre.
A szőlősi ovi udvarán rengeteg játékot készített, fúrt-faragott,
barkácsolt, de őt dicsérte a Szőlőkert Óvoda környékének állandó
rendezettsége is.
Bárhova nézünk az óvodákban, mindenhol az Ő keze munkáját
látjuk.
Fájó szívvel búcsúzunk tőled Misike. Nem felejtünk el, emléked
szívünkben örökké él.
A gyóni óvodák munkatársai nevében
Hizsnyai Péterné

A dabasi Múzsák Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
NEMZETKÖZI ZENEI TÁBORT
hirdet, melyre szeretettel vár minden tíz éven felüli, legalább
két-három év hangszeres előtanulmánnyal rendelkező fiatalt.
A tábor programjában az egyéni, kamarazenei és zenekari
foglalkozások mellett szervezett szabadidős programok:
lovaglás, íjászat, strand, sportolási lehetőségek, zenei és színházi
bemutatók szerepelnek meghívott vendégművészekkel.
Időpont: 2010. augusztus 9–15-ig
Helyszín: Halász Móricz-kúria (Dabas-Gyón)
Részvételi díj: 16 000 Ft napi háromszori étkezéssel, vagy
25 000 Ft szállással és napi ötszöri étkezéssel.
Jelentkezni 2010. június 15-ig 5000 Ft előleg befizetésével lehet.
A részvételi díj teljesítésének határideje 2010. augusztus 9.
Jelentkezés és bővebb információ:
06-29/376-953, 06-70/38-78-525

A dabasi Múzsák Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
MŰvészeti TÁBORT
szervez kisgyermekek részére 6–10 éves korig.
A tábor programjában festészet, tánc, színjáték, kézműves és zenei
foglalkozások mellett szervezett
szabadidő programok: sportversenyek, foci, strand, állatsimogató
és zenei bemutatók szerepelnek.

Szemes Borikára emlékezünk
Emlékezünk Szemes Borikára, aki Kakucson született és élt, ott
járt iskolába is, ahol rendkívül jó tanuló, életvidám kislányként
ismerték. Hároméves korában diagnosztizálták cukorbetegségét,
ennek ellenére sok barátja volt, akiknek szívesen segített. 13 éves
korától halmozottan jelentkeztek egészségügyi problémái, amiket ő
méltósággal viselt.
A Látássérültek Együtt Könnyebb Klubjának alapító tagja volt,
minden rendezvényünkön versekkel szerepelt, minden közösségi
munkában építő ötletei voltak, mígnem 2009 júniusában örökre
távozott köreinkből. Hiánya azóta is megmaradt, de emléke szívünkben örökké élni fog.
A DATLE tagsága

A foglalkozások 9.00–17.00 óráig tartanak.
Időpont: 2010. június 23–27.
Helyszín: Halász Móricz-kúria (Dabas-Gyón)
Részvételi díj: 12 000 Ft napi háromszori étkezéssel
Jelentkezni 2010. június 15-ig 5000 Ft előleg befizetésével lehet.
A részvételi díj teljesítésének határideje 2010. június 23.
Jelentkezés és bővebb információ:
06-29/376-953, 06-70/38-78-525

TÁMOGATÁS
Kérjük, támogassa adója 1%-ával a Dabas és Térsége
Látássérültjeinek Egyesületét!
Adószám: 18711365-1-13
Számlaszám: 64400082-30091364-51100014
Kérjük, kattintásával is támogassa Egyesületünket!

http://www.keresve.hu/datle
2010. május
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XX. Dabas kistérségi vers-, mese- és prózamondó
találkozó a Kossuth Mûvelôdési Központban
2010. április 10-én, szombaton a kistérségi
vers-, mese- és prózamondó találkozó megrendezésével ünnepelte az intézmény József
Attila születésnapját, a Költészet Napját.
A kistérség iskoláiból összesen 51 tanuló
vett részt a nemes vetélkedésben 9 iskola
képviseletében.
A zsűri tanácskozásának idején a
Dominó Társulat előadásában Lázár Ervin:
A négyszögletű kerek erdő – Egy fájós fogú
oroszlán története című műsora került
bemutatására.

Általános Iskola, 3. osztály, Dabas;
felkészítő: Kollárné Csibrák Szilvia
II. díj Hornyák András (mese) – Gyóni
Géza Általános Iskola, 3. osztály,
Dabas; felkészítő: Szlamka Klára
VI. díj Kovács Esztella (vers) – Kossuth
Lajos Általános Iskola, 4. osztály,
Dabas; felkészítő: Pecsenyi Gizella
Szegfi Zsanett (mese) – Szt. János
Katolikus Általános Iskola, 3. osztály, Dabas; felkészítő: Pfendert
Zsuzsa

A zsűri tagjai alsó tagozatos kategóriában: Tóth Erzsébet előadóművész, a
Magyar Művelődési Intézet osztályvezetője
(elnök); Beséné Lakatos Éva magyar szakos
pedagógus és Kovácsné Lapu Mária színjátszó rendező. Felső tagozatos és középiskolás kategóriában: Papp János színművész
(elnök), Kapui Ágota magyar szakos pedagógus és Kerekes László grafikusművésznépművelő.
Az általános iskolás kategóriák első
három helyezettje továbbjutott a Pest
megyei gyermek vers- és prózamondó versenyre.
A díjazottak könyvvásárlási utalványt
kaptak 5000–3000 Ft értékben. Az utalványokat a helyszínen lehetett beváltani.

5–6. osztályos kategória
I. díj K ukk Edit Luca (vers) – Táncsics
Mihály Gimnázium, 6. osztály,
Dabas; felkészítő: Kotán Sándorné
IV. díj Brabanti Kristóf (mese) – Táncsics
Mihály Gimnázium, 5. osztály,
Dabas; felkészítő: Barta Kornélia
V. díj M itták Bettina (vers) – Kossuth
Lajos Általános Iskola, 5. osztály,
Dabas; felkészítő: Kotán Sándorné
7–8. osztályos kategória
I. díj B ozó Virág (vers) – II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola, 7. osztály,
Dabas; felkészítő: Gogolák Éva
II. díj Pádár Sára (próza) – Táncsics Mihály
Gimnázium, 7. osztály, Dabas; felkészítő: Albertné Balázs Mária
VI. díj G arajszki Gábor (vers) – Gyóni
Géza Általános Iskola, 7. osztály,
Dabas; felkészítő: Hornyák Erika

A találkozó győztesei kategóriánként:
1–2. osztályos kategória
A kategóriában nem született dabasi
helyezés.
3–4. osztályos kategória
I. díj Mátyus Dániel (mese) – Gyóni Géza
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Középiskolás kategória
A kategóriában nem született dabasi
helyezés.

A tápióbicskei csata
„Nem volt énbennem semmi katonai zseni.
Az csak mese, magyar legenda, mint annyi
más. Rendet tartottam a katonáim között, ez
az egész, és a fickók derekasan viselték magukat néhányszor. A többi lárifári” – mondta
Mikszáth Kálmánnak az idős Görgey Artúr
az író egy kérdésére válaszolva.
Valóban, a honvédsereg kiemelkedő teljesítménye nem a jobb felszerelésének és
nagyobb létszámának, hanem a fegyelmezettségének volt köszönhető. Ez a fegyelem
létezett a császári haderőben is, azonban ott
katonai drillel, erőszakkal kényszerítette ki a
tiszti és altiszti kar, míg a honvédségnél a
fegyelemben döntő szerepet játszott az
önkéntesség. Márpedig a legszilárdabb fegyelem az önkéntes fegyelem, a szabadság fegyelme.

A schwehati csatavesztés után visszavonuló honvédséget a tél folyamán súlyos utóvédharcokban szervezték meg, képezték ki és
látták el használható fegyverzettel. Tavaszra
olyan haderő állt rendelkezésre, ami alkalmas volt immáron nem csak az utóvédhar
cokra, hanem komolyabb támadó hadműveletek végrehajtására is.
1849. április elején, a főhadszíntéren így
indulhatott meg a magyar fősereg dicsőséges
tavaszi hadjárata. A Windisch-Grätz tábornagy, császári fővezér közvetlen rendelkezése
alatt lévő három osztrák hadtest összesen
55 000 főt számlált. A tüzérséget 214 löveg
alkotta, míg a Görgei vezette magyar fősereg
összlétszáma 47 500 fő körül lehetett 198
löveggel. A hadszíntér egészét tekintve
Windisch-Grätz erői voltak fölényben, de a
magyar haditerv és a honvédek fegyelmezettsége kiegyenlítette ezt a hátrányt.
A három döntő győzelem április 2-án
Hatvannál, április 4-én Tápióbicskénél és
április 6-án Isaszegnél óriási dicsőséggel
ruházta fel a szabadságharcot. A honvéd
sereg tavaszi hadjárata valóságos stratégiai
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kis dabasi hôsei
csoda volt, hiszen a létszámában és tüzérségében kisebb honvédsereg négy hét alatt
egyetlen csatát sem veszítve, kiűzte az ország
területének nagy részéről a minden tekintetben túlerőben lévő császári haderőt.
Ennek a csodának lehettünk részesei
tanítványaimmal, a II. Rákóczi Ferenc Álta
lános Iskola hadtörténelem szakkörének
diákjaival ez év április 4-én a tápióbicskei
rendhagyó történelemóra hagyományőrző
csapatok által vívott „csatájában”. Szeptember
óta készültünk erre a csatára. Alaki kiképzés,
a puska szakszerű fogásai, a szuronyharc
megvívásának mozzanatai, a honvédség életének megismerése jelentette a felkészülést.
Ezek a 10–14 éves fiúk rendkívüli fegyelemről, testi, lelki erőről tettek bizonyságot,
amikor a tápióbicskei élő történelemóra csa-

tájában helytálltak. Nem könnyű a nehéz
puskával órákon át menetelni, majd azt vállhoz, lábhoz, vagy szuronyharchoz előrelendíteni, ráadásul mindezt társaival egyszerre.
Nagyon büszke voltam tanítványaimra,
hiszen a felnőtt, gyakorlott hagyományőrzők
között kellett helytállniuk, mint annak idején a honvédeknek a gyakorlott császári csapatokkal szemben. Mikor vállat a vállhoz
szorítva, szuronyt szegezve, egyszerre lépve
rohamot indítottak a „császáriak” felnőttekből álló sorai ellen, azok önkéntelenül hátrálni kezdtek. És a gyermekek ekkor megérezték az erőt. A fegyelem erejét. Azt, amiről
órákon át mesélhetek a történelemórán, talán
megértik, de megérezni csak itt lehet.
A szeptember óta tartó pedagógiai munka
most érett be. Mikor a „csata” előtti megbeszélésről visszafelé bandukoltam, a fiúk ültek
a puskagúlák mellett. Mire hozzájuk értem,
szabályszerű kétsoros vonalban, puskát lábhoz téve, komoly arccal álltak.
Nem vezényelt senki.
Dr. Szabó József János
történelemtanár

„Lélektôl lélekig” – versfesztivál Siklóson
„Ó csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy,
Mint egymástól itt a földi szívek!
A Szíriusz van tőlem távolabb,
Vagy egy-egy társam, jaj, ki monda meg?”

Tóth Árpád: Lélektől lélekig című verse adta
az ihletet, a siklósi Batthyányi Kázmér
Általános Iskola vezetőségének, hogy immár
hetedik alkalommal megrendezzenek egy
olyan gyermekfesztivált, ahol találkozhatunk több „lélektárssal”.
A Múzsák Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény öt jeles diákja is részt vehetett
ezen a kiváló rendezvényen 2010. március
26–27-én.
Az 5–6. osztályosok Hermann Ottóra
emlékezve természethez kapcsolódó verseket, prózákat mondhattak. A 7–8. osztályosok pedig Vörösmarty Mihály vagy Kölcsey
Ferenc költeményei közül választhattak.
Több mint 80 versenyző volt, s ezek között
szépszámban voltak a határon túlról érkező
magyarok.

A mi kis csapatunk mindent megtett
azért, hogy a lehető legjobbat hozzák ki
magukból, így nemcsak a színvonalnak feleltek meg, hanem méltón képviselték váro
sunkat.
Arany minősítést kapott:
Kukk Edit Luca 6. o
Az előadott vers:
Weöres Sándor: A kutya
Volenszki Lilla 7. o
Vörösmarty Mihály: Az elhagyott anya
Ezüst minősítést kapott:
Mész Adrienn 8. o.
Vörösmarty Mihály: Előszó
Bronz minősítést kapott
Kőszegi Blanka 6. o.
Szép Ernő: Pitypang
Mitták Bettina 5. o.
Szabó Lőrinc: Nyitnikék
Az utazásunkról Suhajda László vállalkozó gondoskodott, aki felajánlotta kisbuszát csapatunknak. Köszönet érte.
A Kabala Színjátszó csoportunk más
alkalommal is remekül szerepelt. 2010.
március 19-én Budapesten a XVI. Országos
Szónoklatversenyen is képviseltettük
magunkat. A neves megmérettetésen az
általános iskolás kategóriában Mész
Adrienn II., a középiskolásoknál Bera Márk
I. helyezést ért el.
Öröm ilyen diákokkal együtt dolgozni.
Kotán Sándorné pedagógus

„Legyen a zene mindenkié”
2010. március 22-én iskolánkból három tanuló részt
vett az Apáczai tankönyvkiadó megyei népdaléneklési
versenyén. A színvonalas versenyen közel 100 tanuló
jelent meg Kiskunlacházán. Iskolánkból Danyis Eszter
2. osztályos tanuló indult alsós korcsoportban. Venicz
Ábel 5. osztályos és Danyis Máté 8. osztályos tanuló felsős korcsoportban. Venicz Ábel második, Danyis Máté
első helyezést ért el. A megyei verseny első helyezettje
képviseli megyéjét az országos versenyen. Nagy örömmel tölt el minket, hogy Dabas város és a Szent János
Katolikus Általános Iskola diákja Danyis Máté képviseli Pest megyét az Országos Apáczai Népdaléneklési versenyen, amelyet Budapesten 2010. május 7-én rendeznek meg.
Reméljük, tanulónk méltóképpen képviseli városunkat!
Kollár Lászlóné énektanár
2010. május
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Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. március 29-én rendes ülést
tartott, ahol egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadta a Dabasi Rendőrkapi
tányság, a Tűzoltóság és a Polgárőr Egye
sületek 2009. évi munkájáról készült
beszámolót.
A testület jóváhagyta a Dabas Közbizton
ságáért Közhasznú Egyesület (DAKE), illetve a „Serpico” Közbiztonsági Közalapítvány
2009. évi munkájáról készült beszámolót.
A képviselők elfogadták az önkormányzati
bizottságok és a Polgármesteri Hivatal
2009. évi munkájáról szóló beszámolót is.

A testület jóváhagyta az önkormányzat
2010. évi közbeszerzési tervét.

A Képviselő-testület intézményekkel kapcsolatos döntései között módosította a
Múz s ák Alapfok ú Mű vés zetok t at á si
Intézmény alapító okiratát, és elfogadta az
intézmény módosított pedagógiai programját. A módosítás célja, hogy a 2010/2011es tanévtől az intézményben bevezetésre kerüljön a fuvola és a brácsa tanszak,
illetve több telephelyen oktasson színjátékot, festészetet.
A Képviselő-testület módosította a Kossuth
Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium
pedagógiai programját. A módosítás
célja, hogy az intézményben a
2010/2011-es tanévtől beinduljon az
alternatív szakképzés.

A testület határozatlan időre engedélyezte a
TEAM DABAS Tenisziskola Sportegyesület
részére, illetve a Tereplövész (Field Target)
Sportegyesület részére a „Dabas” név felvéte
lét és használatát.
A testület a Dabas Castrum Kft.-tôl tulajdonosváltás miatt megvonta a Dabas név használatát.
A Képviselő-testület ingatlanokkal kapcsolatos
döntései között a SZIGÜ Temetkezési Zrt. részére a 69/2009. (III. 26.) számú határozatában
biztosított földhasználati jogot visszavonta.
A testület határozott arról, hogy az Önkor
mányzat a családi napközi és nappali ellátás
infrastrukturális fejlesztése projekt pótmunkálataihoz bruttó 2 500 000 forintot biztosít a
fejlesztési céltartalék terhére.
A testület zárt ülésen szociális tárgyú fellebbezéseket bírált el.
A Képviselő-testület 2010 áprilisában
három rendkívüli ülést tartott.
Az április 12-i rendkívüli ülésen a testület
egyhangúlag eredményesnek nyilvánította
Dabas Városban a zöldterületek gondozása
tárgyában indult közbeszerzési eljárást. Az
eljárás nyertesének Sikari Orbán egyéni
vállalkozót hirdette ki. Az ellenszolgáltatás
összege: 13 936 990 Ft+25% áfa, azaz
bruttó 17 421 238 Ft
A Képviselő-testület április 20-i rendkívüli
ülésén az új Bóbita Óvoda berendezésének tár-

2010. évi Országgyûlési Képviselô Választás
1. fordulója 2010. április 11. dabasi eredményei
Jelölt neve

Jelölt neve

Jelölt neve

Jelölt neve

Összesen

Dr. Bartháné

Dr. Szűcs Lajos
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Össz.

6155

gyában indult közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította.
A testület az eljárás nyertesének az alábbi
ajánlattevőket hirdette ki:
HOR Zrt., ALEX FÉMBÚTOR Kft., BALÁZSDIÁK Kft., GARZON BÚTOR Kereskedelmi Kft.,
KALDI-KER Kft.
A közbeszerzés részét képezi a bútorzat, játékok, sportszerek, iroda-, számítás- és híradástechnikai berendezések, udvari játékok és
bútorok, könyv, CD-lemez, orvosi szoba felszerelése, lakástextília, akadálymentesítés,
esélyegyenlôség eszközei és egyéb berendezési tárgyak beszerzése.
A Képviselő-testület április 23-i ülésén a
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet fejlesztéséhez szükséges eszközbeszerzés tárgyában indított közbeszerzési eljárás eredményességéről döntött.
A közbeszerzési eljárás nyertesei: ARTMED
Kft., Hoge Orvosi Műszer Kft.
A sikeres közbeszerzés eszközei: sterilizálási
eszközök, laboratóriumi berendezések, fizikoterápia és kúraszerű ellátás eszközei.
A testület a közbeszerzési eljárás diagnosztikai, orvosi műszerek beszerzésére irányuló
részét eredménytelennek nyilvánította, mivel a
Kbt. 92/A. § (2) bekezdése alapján az eljárás
eredménytelen, mely szerint eredménytelen az
eljárás, ha több ajánlatot nyújtottak be, de a
benyújtott ajánlatok között csak egyetlen érvényes ajánlat van.
Dr. Kozák Beatrix

Három dabasi
a bécsi konferencián
A közép-európai szak- és felnőttképzés együttműködéséről tartottak konferenciát Bécsben 2010. április 23-án.
A Kárpát-medence országai között Magyarországot többek között három dabasi is képviselhette. Kosztolányi
Gyula nyugalmazott igazgató, városunk díszpolgára a
szakképzés múltjáról, Stégner Péter igazgató a fenntartható fejlődésről, Halász József pedig egy iskolai projektről tartott előadást.
Szerk.

Alázattal szolgálni a nemzetet
Kôszegi Zoltán, Dabas város polgármestere az idei országgyûlési képviselôválasztáson listás mandátumot szerzett, és így, hosszú évek óta elôször,
újra lehet dabasi honatya a Parlamentben. Kôszegi Zoltán dr. Szûcs Lajossal, a 14. körzet választott képviselôjével együtt ebben a parlamenti ciklusban vállvetve dolgozhat városunkért, a térségért, az országért és a nemzetért.
R.: Milyen út vezetett az országgyűlési képviselőségig?
K. Z.: Hosszú, rögös és gyötrelmes, bár inkább „böjtölős”. Legalábbis
az én utam ilyen volt. Már régebben többen jelezték, hogy ott lenne a
helyem a magyar Parlamentben. Azért oda bekerülni nem olyan
egyszerű. 386 képviselői hely van, és bárki nem kerülhet oda, akár
alkalmas rá, akár nem. Úgy alakultak a dolgok, hogy az egyéni képviselői helyre nem aspirálhattam. Polgármesterként nem is éreztem
volna jól magam ebben a pozícióban, mert egy városért dolgozni és
ezen kívül még több település érdekeit képviselni nem lehetetlen
ugyan, de nehéz feladat. Ellentmondásos helyzetbe kerülhet az
ember, mert lehetnek olyan szituációk, amikor két települési érdek
közül valamelyikhez inkább oda kell állni, és mi van akkor, ha ez
éppen Dabas? Mi lesz a másik település érdekével? Ilyen esetben az
ember mitévő legyen? Az ilyen helyzeteket el lehet kerülni, ha az
egyéni képviselő egy személyben nem polgármester is.
Az én helyzetemben ez most egy listás mandátum. Itt nincs ilyen
természetű elkötelezettség. Dabas polgármestereként maximálisan
védhetem és képviselhetem Dabas érdekeit az előbb említett helyzetben is. Persze minden képviselő az egész országért, nemzetért,
mindenért és mindenkiért dolgozik.
Visszatérve az alapkérdéshez, a rendszerváltás után itt helyben
létrehoztuk a Fideszt, amelynek alapító tagja voltam. Azóta lassan a
20. évet tapossuk, és volt már néhány választás. Az első országgyűlési választáson még egyáltalán nem volt ilyen ambícióm. A helyi közéletben is csak 1993 tájékán vállaltam szerepet, holott már 1990-ben
Fidesz-tag voltam. 1994-ben elindultam a helyhatósági választásokon, és az a négy év munka képviselőként, majd alpolgármesterként
gyakorlatilag a mélyvizet jelentette számomra. Meg kellett tanulni
úszni a közéletben, a szó szoros értelmében. Úgy érzem, hogy minden úszásnemet sikerült elsajátítanom, és egyre jobb eredményeket
értem el. Az emberekben megfogalmazódott az igény, hogy magasabb szinten képviselnem kellene a köz érdekeit. A volt országgyűlési
képviselőnk, Búza Attila nagyon jó képességű, rátermett, jogvégzett
ember volt, és a térség polgármestereként is arra törekedett, hogy
összefogja, integrálja a településeket. Sokszor konzultáltunk egymással, és egy nagyon jó munkakapcsolat alakult ki köztünk egészen
a bekövetkezett tragédiáig. Autóbalesetben vesztette életét. Akkor
nagyon nyilvánvalónak tűnt, hogy a legnagyobb település polgármestereként én lépek az örökébe és folytatom a munkáját. Ez azonban
nem így alakult, de ez már a múlt!… Utólag derült ki, hogy abban a
küzdelemben, versenyben voltak sérelmek. Úgy tűnt néhány ember
számára, hogy rivalizálás folyt Kőszegi Zoltán és Szűcs Lajos között.
Én ezt egyáltalán nem így éreztem, mert a döntést elfogadtam, sőt
minden egyes megmérettetésen támogattam az ő jelölését és kampányát. Így aztán a sok közös munka sok közös eredményt hozott,
mégis az a kép alakult ki rólunk, hogy köztünk kibékíthetetlen ellentét feszül, egészen az idei jelölésig, amely egy érdekes helyzetet

teremtett. A helyi csoportoknak egyéni jelöltet kellett állítaniuk, és
mi, dabasi fideszesek Szűcs Lajos jelölését támogattuk, viszont a csoport határozottan kiállt amellett, hogy a Fidesz területi listájára az
én felvételemet javasolja. A környező települések jobboldali csoportjai is, különböző utakon, de jelezték a Fidesznek, hogy támogatják a
listás jelölésemet. Én nem nagyon bíztam ennek sikerében, de a levegőben benne volt az a politikai kiábrándultság, amely az MSZP és
SZDSZ felé áradt. Érezni lehetett, hogy mindenképp változások
történnek, és biztosnak tűnt a Fidesz-győzelem. Ilyenkor sokan
megpróbálnak valamilyen döntéshozatali pozícióba kerülni.
Nyugodtan mondhatjuk, hogy kaparnak, helyezkednek, könyökölnek. Régebben engem is már sok mindennel megvádoltak, próbáltak
befeketíteni. Mondták rólam, hogy nem vagyok csapatjátékos, hogy
magányos harcos vagyok, hogy az egyházi felekezetekkel nincs jó
viszonyom, hogy lepaktáltam a szocialistákkal, most legutóbb a
Jobbikkal. Nem igyekeztem bizonygatni az ellenkezőjét, éltem az
életemet, tettem, amit tennem kellett. A munkám eredménye, az
életmódom, az értékrendem kifelé is meglátszott, és ezt mások is
észrevették. Egyre inkább beigazolódott, hogy az engem ért vádak
alaptalanok. Nem törekedtem arra, hogy bizonygassam az ellenkezőjét, sőt, ahogy gyarapodott a családom, olyan következtetésre
jutottam, hogy talán túlzás volna felvállalni még egy közéleti szerepet. Elhatároztam, hogy megmaradok ezen a szinten, amely számomra a legmagasabb szint: egy kisváros polgármesterének lenni.
Az életben többször is előfordul, hogy az ember, ha nagyon akar
valamit, nem érheti el egykönnyen, de ha nem vágyik rá annyira görcsösen, akkor lehetőségként megmutatkozik előtte. Így történt velem
is. Néhány hónappal ezelőtt mégis jelezték felém, hogy a Fidesz felső
vezetése számít a munkámra, és egy jó fideszes választási eredmény
esetén listás mandátummal én is bekerülhetek a Parlamentbe.
Vissza kellett jeleznem, hogy vállalom-e, és én igent mondtam.
Először az egyéni jelöltállítások történtek meg. Mind a 176 egyéni
választókerületben megválasztották a képviselőjelölteket, s aztán
elindultak a tárgyalások és a területi listák összeállítása, és azt hallottam, hogy a 7–9-dik ként kapok majd listás helyet, amely durván
50%-os eredménynél már biztosan befutó. Várakozás után jött a hír,
hogy 24. helyen vagyok a listán. Gyorsan kiderült, hogy a 16 választókörzet egyéni jelöltjeit elém helyezték, de a Fidesz elvárja tőlük,
hogy mindenki nyerjen a saját körzetében. Így kerültem én a 8. helyre, azaz a 24-dikre. Innen már egy egyszerű számítás kérdése volt az
egész: 52%-os fideszes győzelem kell az én bejutásomhoz. A választásra való felkészülés nagyon intenzív volt. Ilyenkor mindig az egyéni
jelöltet segítjük, próbáljuk őt jégtörőként előretolni, és mellé csatlakozva a nyerési esélyeit növelni. Nekünk kialakult helyi kampánystratégiánk van. Az ellenfelekkel egyáltalán nem foglalkoztunk, csak
azt erősítettük az emberekben, hogy miért alkalmas a Fidesz és
jelöltje a parlamenti képviseletre, miért kell többséget szereznie, és
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miért alkalmas a kormányzásra. Az eredmények országszerte azt
bizonyították, hogy az emberek egyformán értékelték az elmúlt
nyolc évet, egyforma vehemenciával igyekeztek leváltani a kormányt.
Büszkén mondhatjuk, hogy Pest megyében a 16 választókörzet
közül a 14-dikben született a legjobb eredmény, az országos átlagnál
is jobb. Szűcs Lajos a legjobb eredménnyel jutott be a Parlamentbe.
Az első forduló után 8 mandátumot kapott a Fidesz listája, és mivel
még két választókörzetben, a váciban és a szigetszentmiklósiban
nem dőlt el az eredmény, ezért várnunk kellett a második fordulóra.
Ezen múlott, hogy parlamenti képviselő leszek-e, vagy sem. A második forduló elsöprő eredménye után a nyolcadik mandátum az enyém
lett. Ez volt az az út, amely részben göröngyös és kanyargós volt, de
elvezetett az országgyűlési képviselőségig.
R.: Történelmi idők következnek, a felemelkedés évei. Milyen érzés
részesévé válni a történelemformálásnak?
K. Z.: Örülök, hogy nem egy előző ciklusban, egy nagyon hálátlan időszakban lettem parlamenti képviselő, amikor a Fidesz ellenzéki szerepben, nagyon kiszolgáltatott helyzetben politizált. Nem
lett volna lehetőségem arra, hogy az emberekért tegyek valamit, és
olyan törvények szülessenek, amelyekkel én is egyetértek. Az, hogy
egy parlamenti székben üljek tehetetlenül, ez az életem egyik legborzalmasabb időszaka lett volna.
A Jóisten úgy adta, hogy egy történelmi időszakban lehetek
országgyűlési képviselő, amikor megvalósíthatjuk az igazi rendszerváltást. 46 évesen, tizenhat év közéleti tevékenység tapasztalataival a hátam mögött, részese lehetek egy olyan országgyűlési munkának, amely törvényesen is rendszert fog váltani. Trianon sebeit
most kezdjük el igazán begyógyítani. Bár családomat közvetlenül
nem érintette, mégis számomra nagyon fájó dolog Trianon, és hogy
2004. december 5-én itt helyben sem sikerült egy nagyobb többséggel igent mondani a határon túli magyarok kettős állampolgársá
gára. Most parlamenti képviselőként, minden ellenállást leküzdve,
elégtételt vehetünk, és az én szavazatom is benne lesz abban a döntésben, amellyel rendezni fogjuk a határon túliak sorsát. Egy olyan
parlamenti többségnek lehetek a tagja, amely az egész nemzet sorskérdéseivel foglalkozni fog. Ez az a rendszerváltás, amire vártunk.
25 éves voltam 1989-ben, amikor az úgynevezett rendszerváltás
megtörtént. Óriási várakozás volt bennem, úgy éreztem, hogy
kinyílt előttünk a világ, ránk tört az igazi szabadság és a lehetőségek
országa és világa következik. Lassan rá kellett jönnöm, hogy ez nem
így van, nagyon sok ember vesztese lett ennek a dolognak, egy szűk
réteg nagyon is sokat nyert, és előnyöket élvezett a változást köve
tően. Most a választók jóvoltából a sors megadta azt a lehetőséget
számomra, hogy én is részese lehetek a történelem formálásának.
Óriási kihívásnak tartom, és úgy érzem, hogy érdemes volt végigjárni ezt az utat, kivárni ezt a lehetőséget. Ennél jobb történelmi helyzetet el sem tudok képzelni, hogy kétharmados többségben lehetek
a törvényhozók között. Valódi döntésekben vehetek részt, amelyek
nagyon rövid időn belül hozzák meg a változást. Ezek a gyors változások elsősorban a lélek sebeit orvosolják, a gazdasági életben lassúbb lesz ez a folyamat. A legfontosabb a magyarság lelkének felemelése, az összetartozás erősítése, hogy morálisan megerősödjék
az ország, hogy az emberek megértőbbek legyenek, hogy megtanuljunk újra áldozatot hozni a szó nemes és keresztény értelmében,
hogy a szabadosságot a szabadság váltsa fel.
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R.: Sokakban felmerül a kérdés, hogyan fogja összeegyeztetni a polgármesterséget a képviselőséggel?
K. Z.: Egyelőre csak elképzelésem van arról, hogy hogyan fogom
a kettőt összeegyeztetni. A helyi feladatok elosztását, felosztását
újra kell gondolni, és egy új rendszert kell itt helyben felépíteni.
Néhány emberre több feladat hárul majd a közvetlen munkatár
saim és barátaim közül, és új segítőket is be kell vonni a munkába.
Nekem egy irányító és koordináló szerepkört kell inkább erősítenem, a napi operatív döntésekbe másokat is be kell vonnom.
Egyébként is időszerű lett volna már, de most kikerülhetetlen
ahhoz, hogy mindkét feladatkört hatékonyan végezhessem.
Számítok a környezetem és a település polgárainak támogatására,
segítségére.
A kezdeti öröm, hogy hosszú évtizedek óta először újra van
országgyűlési képviselője Dabasnak, hamar elmúlik. A hétköz
napokban is szükségem lesz a támogatásukra és a bizalmukra. Jól
jön majd egy-egy mosoly, egy-egy tekintet, amely arra biztat engem,
hogy csinálni kell, mert az emberek ezt várják tőlem. Az a családi
háttér, amellyel rendelkezem, elengedhetetlen. Három irányba kell
az erőmet és az időmet megosztani: a család, a város és az ország.
Úgy kell alakítanom, hogy mindenhol helyt tudjak majd állni.
Juditra mindenképp számíthatok, de a szüleim, a családom, a feleségem családja, a bátyám, a barátaim is mindig mellettem állnak és
megerősítenek. Olyan emberek is biztosítottak a támogatásukról,
akik valami nagyot alkottak az életben és az adott szakterület igazi
tudorai. Ők is jelezték, hogy számíthatok rájuk, és kikérhetem a
véleményüket, tanácsukat az országgyűlési munkámban. A bevonásukkal egy olyan tanácsadói kört, egyeztetőfórumot hozok létre,
ahol a törvény-előkészítések folyamán az ő véleményüket kikérem,
meghallgatom.
Egyik barátom úgy fogalmazott, hogy eddig is két végéről égettem a gyertyát, most vigyázzak, hogy nehogy középről is meggyújtsam. Bízom abban, hogy ez a gyertya elég hosszú és tartós. Nem
elsősorban magam miatt, hanem a szeretteim miatt, és a felvállalt
munka miatt, hogy fel tudjam nevelni a gyerekeimet, és el tudjam
végezni a rám bízott feladatot. Összességében hálás vagyok, mert
szerencsés csillagzat alatt születtem. Voltak buktatók az életemben,
amelyeket meg kellett oldani, de éppen ezek vérteztek fel arra, hogy
mindig a kihívásokat keressem. 12 év polgármesterség után itt van
az újabb kihívás. Sokan úgy gondolnák, hogy a polgármesterség elég
rutinnal vértezett fel, de egy város életét nem lehet rutinból irányítani. Mindennap készen kell állni és felkészültnek kell lenni. Ez
azonban egy újabb szint. Két feladatot kell összeegyeztetni és mindenhol helyt kell állni, ami óriási felelősséget jelent, a város és az
ország, a nemzet szempontjából. Az én egy szavazatom remélhetőleg sokkal több lesz, mint egy szavazat, annál többet tudok majd
tenni, minthogy a szavazatomat leadjam. Úgy érzem, hogy van
erőm ahhoz, hogy a kettőt összeegyeztessem és végigcsináljam.
R.: Hogyan szeretné végezni képviselői teendőit? Milyen egyéni célokat fogalmazott meg a következő időszakra?
K. Z.: Nem vágyom pozícióra, tisztségre. Egyéni célom az, hogy
végig tisztességgel, lelkiismeretesen, kitartóan tudjam végezni a feladatomat. Elvtelen kompromisszumokat nem szeretnék kötni, csak
jó egyezségeket. Arra kérem az Istent, hogy alázattal és igazi szolgálattal végezhessem ezt a munkát. Csak erre vágyom.
Kapui
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Pályázati felhívás
idősek nyaralására

Pályázati felhívás
családosok nyaralására

Dabas Város Önkormányzata pályázatot hirdet
öregségi nyugdíjasok részére
TISZAKÉCSKEI nyaralásra
2010. június 29-től július 1-jéig (3 nap, 2 éjszaka)
a TERMÁLFÜRDŐ APARTMANJAIBA.

Dabas Város Önkormányzata pályázatot hirdet
családok részére TISZAKÉCSKEI nyaralásra,
2010. június 29-től július 1-jéig (3 nap, 2 éjszaka)
a TERMÁLFÜRDŐ APARTMANJAIBA.

Az önkormányzat a szállást, a termál-és strandfürdő belépőjét,
a reggelit, a vacsorát és az utaztatást biztosítja.

Pályázati feltételek:
A pályázó
– állandó bejelentett lakással rendelkezzen Dabason,
– öregségi nyugdíjas legyen,
– az egy főre jutó jövedelme ne haladja meg a 90 000 Ft-ot,
egyedülállónál a 110 000 Ft-ot,
– a pályázati űrlapot és a jövedelemigazolást kitöltve eljuttassa
a segítőszolgálathoz.
Részletes információ, és pályázati űrlap beszerezhető
a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatnál
(Dabas-Gyón, Áchim u. 6., volt óvoda épülete)
Pályázat benyújtási határideje: 2010. május 31.
A pályázat elbírálásáról 2010. június 15-ig értesítjük
a jelentkezőket.

Az önkormányzat a szállást, a vacsorát,
és a termál- és strandfürdő belépőjét biztosítja.

Pályázati feltételek:
– a pályázó családnak állandó, bejelentett lakása Dabason legyen,
– a szülők legalább egyéves folyamatos munkaviszonnyal
rendelkezzenek (az egyik szülő részesülhet családtámogatási vagy
társadalombiztosítási ellátásban),
– az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg a 80 000 Ft-ot,
– töltsék ki a pályázati űrlapot és az ahhoz tartozó jövedelemigazolást,
– gyermekük/gyermekeik 18 év alattiak legyenek, vagy tanulói
jogviszonyban álljanak.
Részletes információ, és pályázati űrlap beszerezhető
a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatnál
(Dabas-Gyón, Áchim u. 6. Tel.: 367-236, a Gyóni Posta mellett)
Pályázat benyújtási határideje: 2010. május 31.
A pályázat elbírálásáról 2010. június 15-ig értesülnek
a jelentkezők.
A pályázatokhoz sok sikert kíván:
Kőszegi Zoltán
polgármester

MEZÔGAZDASÁGI ÖSSZEÍRÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Központi
Statisztikai Hivatal a 2010. évi XXIV. törvény alapján 2010.
június 1. és június 21. között az ország valamennyi településén
általános mezőgazdasági összeírást hajt végre.
Az összeírás feladata átfogó képet adni a döntéshozóknak és a
gazdálkodóknak egyaránt az uniós átalakulás folyamatáról, a
mezőgazdaság jelenlegi szerkezetéről és az ágazat szereplőinek
helyzetéről.
Az összeírás kiterjed a földhasználat, a növénytermesztés, az
állatállomány részletes feltérképezése mellett a mezőgazdaságban
foglalkoztatottak összeírására, mezőgazdasági szolgáltatások
nyújtására és igénybevételére, valamint a mezőgazdasági termelési
módszerek számbavételére is.
Az egyéni gazdaságokat szakszerűen felkészített összeírók
keresik fel és személyes interjú során töltik ki a kérdőíveket. Mivel
az összeírást törvény írja elő, a kérdésekre a válaszadás
KÖTELEZŐ!

Az uniós és hazai jogszabályok értelmében adatot kell szolgáltatni az olyan mezőgazdasági tevékenységet folytató háztartásoknak, akik az összeírás eszmei időpontjában (2010. június 1-jén):
– mezőgazdasági hasznosítás alatt álló termőterületet
használnak, vagy
– mezőgazdasági haszonállatot tartanak, vagy
– intenzív kertészeti termelést, illetve gombatermesztést
folytatnak, vagy
– mezőgazdasági szolgáltatást végeznek.
Az összeírás végrehajtásában részt vevők személyre szóló igazolvánnyal rendelkeznek. Az összeírás időszakában a KSH munkatársai az ingyenesen hívható 06-80/200-224-es telefonszámon
érhetők el, s az összeírással kapcsolatban felmerülő kérdésekre
adnak felvilágosítást.
Dabas Város Önkormányzata
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Kedves Végzős
Diákjainak!
„Elbocsátlak téged is, mint mindenkit: felelős vagy minden emberért, aki veled él, s el
kell számolnod minden fillérrel, amit
magadra költesz, minden örömmel, amit
magadba zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg. Most
eredj és élj, mert a világ a tied!”
Hamvas Béla

Egy értékmentô együttmûködés
A civil kezdeményezésbôl megalakult
Fiatal Mûemlékvédôk Egyesülete és
Dabas Város Önkormányzata áprilisban
együttmûködési szerzôdést írt alá a város mûemlékeinek és mûemlék jellegû
épületeinek megmentése, megóvása érdekében. Az együttmûködés részleteirôl
az egyesület elnökével, Kecskeméti
Norberttel beszélgettem.

„Mindennek eljő az ideje” a próféta szerint.
A ballagás mérföldkő minden diák életében, mert lezárja a gyermekkor gondtalan
időszakát, a boldog diákéveket, és eljő az
ideje a megmérettetésnek. Egyszer csak
komolyra fordul a dolog, a tetteknek súlyuk
lesz, a választás sorsdöntővé válik, a felelősség pedig a mindennapok elengedhetetlen
tartozéka.
A ballagás rólatok szól. Titeket ünnepel
az iskola, rólatok beszélnek tanáraitok, tőletek búcsúznak fiatalabb diáktársaitok, értetek szól a csengő, értetek borul virágba az
iskola minden zuga, minden folyosója, osztályterme.
Ez a ti napotok. Éljétek meg minden pillanatát olyan hőfokon, aprólékos odafigyeléssel, hogy az események beépülhessenek
emlékezetetekbe.
Higgyétek el, szívet melengető lesz vis�szagondolni erre a napra sok-sok évtized
múlva, mert bizony az emlékezésnek is eljő
az ideje…
Mondjatok egy halk és őszinte köszönömöt osztályfőnökötöknek, tanáraitoknak,
az iskola vezetőinek, akik hosszú éveken
keresztül egyengették sorsotokat, tömték
fejetekbe a tudást, és figyeltek rátok mindvégig, akkor is, amikor ti nem akartátok.
Mindannyian tőlük kaptatok útravalót,
irányt és mértéket egy életre, amely meghatározza sorsotok alakulását.
Eljött a búcsúzás ideje. A felnőttség
küszöbén átsegít titeket a sikeres érettségi
vizsga, szakvizsga, amely biztosítja a
továbblépést új célok felé, legyen az tanulás,
munka, családalapítás.

– Milyen tapasztalatok, előzmények nyomán alakult meg a Fiatal Műemlékvédők
Egyesülete?
– Az egyesület megalakulása személyemhez fűződik, én pedig Dabash oz,
hiszen 6 éves korom óta ebben a városban
lakom. Legn agyobb hatással apám építészettel kapcsolatos könyvei voltak rám.
Innentől kezdve elkezdtem felkeresni a
város klasszicista kisnemesi kúriáit, amelyekbe természetesen nagyon beleszerettem. Ez az élmény és az országszerte tapasztalt negatív (bontások) események erősítettek meg engem abban, hogy valamit tennünk kell, hiszen nem tűrhetjük hazánk
építészeti örökségének pusztulását. 2008.
november 13-án, Budapesten 13 egyetemistával (többsége építészhallgató) megalapítottuk az egyesületet. Azóta folyamatosan
gyarapodunk és természetesen várjuk a
további csatlakozó tagokat!

Kívánom nektek, hogy álmaitok valósággá váljanak! Boldog, hittel teli, beteljesült
felnőtt életet!

– Úgy érzi, hogy Dabason is van még mit
tenni az épített környezet megmentéséért?
– Dabasi kötődésem miatt az első
önkormányzati és civil szervezeti együttműködést mindenféleképpen itt szerettem
volna megvalósítani. Dabas a már elpusz-

Kőszegi Zoltán
polgármester
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– Mi az egyesület célja?
– Szervezetünk legfőbb célja hazánk rejtett építészeti értékeinek a felkutatása, majd
a műemléki védelem alá helyezés kezdeményezése. Két területre összpontosítunk. Az
egyik Budapest (belváros), a másik pedig a
vidék (19 megye). Budapest esetében már
leadtunk egy 11 bérházat tartalmazó védési
javaslatot a Józsefvárosból. Ennek várjuk az
eredményét! A vidék esetében most van feldolgozás alatt egy 60 db kastélyt és kúriát
tartalmazó védési tervezet. Sok tennivalónk
van még, hiszen százával vannak a védetlen
épületek. Történelmi örökségük megvédése
minden magyar állampolgár feladata!

tult értékek ellenére, még mindig tartogat
olyan értékeket, amelyek ha országosan
nem is, de helyi szempontból jelentősek.
Éppen ezért az Önkormányzatnak jelezni
szeretnénk, hogy mely épületeket érdemes a
helyi védelem oltalma alá helyezni. Ne
feledjük, nemcsak a bontás, hanem a méltatlan átalakítás is fenyegeti a továbbra még
máig meglévő épületeket. Elrettentő példaként megemlíthetjük a nemrég lebontott
Reszely Imre-házat, vagy a méltatlanul
átalakított Gaál- (Vörösmarty utca) és
Lindmayer-kúriát.
– Vázolja röviden az egyesület munkáját,
az értékek feltérképezésének menetét és az
értékmentő munka fázisait!
– Első lépésként az adott települést kell
utcáról utcára feltérképezni, fotózni, értékleltárt készíteni. A következő részben
összeülünk és közösen végiggondoljuk és
megtárgyaljuk, hogy mely elemek azok,
amelyek a helyi védelem, vagy esetleg a
műemléki védelem oltalmát is megérdemelhetik. Ezután részletesen körbefotózzuk,
alaprajzot készítünk, tervtári, levéltári
kutatást is végzünk. Mindezt szakmai
t a nu l m á ny f or m áj á ba n le a dju k a z
Önkormányzat számára. Dabas esetében
még ez továbbmutat, hiszen el szeretnénk
készíteni a város meglévő műemlékeinek és
az általunk védelemre javasolt épületeknek
a megfelelő szakmai színvonalú tablóit,
esetleg makettjeit.
– Mit remél az Önkormányzattal való
hosszú távú együttműködéstől?
– A legmélyebben bízom abban, hogy
olyan együttműködés alakul ki a Fiatal
Műemlékvédők Egyesülete és Dabas Város
Önkormányzata között, amely hiánypótló
és egyedi az országban. A város felismerte és
belátta, hogy szükség van a civilekkel való
együttműködésre, amely megkönnyítheti
egy önkormányzat munkáját. Továbbá számítunk az Önkormányzat anyagi, tárgyi és
szellemi támogatására is. Ez az összefogás
értéket hoz létre, amelyből nemcsak a
dabasiak profitálnak, hanem minden ember,
aki megtekintheti a városban található építészeti kincseket bemutató kiállítást. Bízom
benne, hogy az ilyen pozitív üzenetet hordozó együttműködést a térségben vagy akár
országosan is folytatni tudjuk.
Kapui Ágota
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötések
10 éve (2000-ben) kötöttek házasságot:
május 6.
Suhajda József – Gogolák Erzsébet
Szuróczki László – Takács Annamária
május 13.
Kmetyó János – Kalicza Éva
május 27.
Varga Tibor – Gombos Rita
Kökényesi Miklós – Gombár Zsuzsanna
20 éve (1990-ben) kötöttek házasságot:
május 5.
Pálinkás János – Balázs Tünde Ilona
május 19.
Dombi János – Niklesz Tünde
Szabó Attila – Szujó Szilvia
május 25.
Furján Jenő – Varga Ilona
május 26.
Kondics Csaba – Bella Krisztina
25 éve (1985-ben) kötöttek házasságot:
május 10.
Danyis József – Ponokai Margit
Kalecz Miklós – Garajszki Mária
május 11.
Takács László – Veil Ildikó
május 17.
Dombi György – Karlik Rozália Mária
május 24.
Kővágó István – Pallagi Mária
május 31.
Sikari Tamás – Nagy Marianna
Lovistyek Mihály – Panczák Rozália Györgyi
Bálint Gábor – Lantos Klára
Kancsár Ferenc – Kovács Mária
30 éve (1980-ban) kötöttek házasságot:
május 3.
Erős János – Durai Katalin
Fekete István – Gombár Erzsébet Ilona
május 9.
Bálint Balázs – Fojta Ilona
május 10.
Pap Ferenc – Kancsár Erzsébet
május 16.
Major János – Harmincz Erzsébet
május 17.
Szabó István – Jurácsik Magdolna
május 30.
Huszár Sándor – Varga Erzsébet
40 éve (1970-ben) kötöttek házasságot:
május 15.
Mráz Lénárd – Szmrek Julianna
május 16.
Bódi János – Kiss Anna Mária
május 23.
Savara Sándor – Bábel Klára Judit
május 30.
Nagy Tibor – Pomázi Erzsébet
50 éve (1960-ban) kötöttek házasságot:
május 27.
Sztancsik László – Molnár Magdolna
2010 márciusában kötöttek házasságot:
március 20.
Kázmér József – Suhajda Mária
március 27.
Bábel Attila – Rajkai Melinda
Benárd István – Fáber Katalin
Pelikán Róbert – Barkóczi Brigitta
2010 áprilisában kötöttek házasságot:
április 23.
Deli Gábor – Imre Katalin

Név
Halengár Jánosné
(Suhajda Julianna)
Czeglédi Andrásné (Palla Katalin)
Varga Imre
Gendur Anna Erzsébet
Garajszki József
Nagy Dionisie
Kancsár István
Janicsák István
Guttyán János
Trikkal Pálné (Tóth Anna)
Mráz Péter
Pál Jánosné (Hevér Katalin)
Volenszki József

Születési idô	Halálozás idôp.
1935. 01. 27.
2010. 03. 29.
1921. 04. 19.
1947. 04. 05.
1927. 05. 29.
1937. 08. 18.
1932. 03. 09.
1946. 08. 24.
1956. 01. 13.
1945. 08. 13.
1931. 06. 13.
1923. 06. 24.
1929. 10. 06.
1927. 01. 07.

2010. 03. 30.
2010. 03. 30.
2010. 04. 01.
2010. 04. 03.
2010. 04. 03.
2010. 04. 03.
2010. 04. 05.
2010. 04. 08.
2010. 04. 15.
2010. 04. 17.
2010. 04. 21.
2010. 04. 24.

Osztozunk a családok gyászában.
Újszülöttek
Gyermek neve
Születési idô
Bajusz András
02. 22.
Lakatos Milán Krisztofer
03. 07.
Hornyák Viktória
03. 16.
Antali Mónika
03. 19.
Rafael Gyémánt Nóra
03. 19.
Czakó Emese
03. 21.
Balog Gergő
03. 22.
Lisztes Gergő
03. 24.
Fajt Dominik
03. 29.
Pelsőczi Rudolf
03. 29.
Mráz Patrik
03. 30.
Kocsis Gábor
03. 30.
Suciu Etele
03. 30.
Balog Szabina
03. 31.
Szabó Dávid
04. 01.
Kovács Kristóf
04. 04.
Steingruber Dzsasztin
04. 05.
Bálint Bendegúz Zalán
04. 16.
Balog Zsombor
04. 19.
Benárd Vivien
04. 21.

Anyuka neve
Kiss Krisztina
Lakatos Hermina
Béres Anna Mária
Balogh Csilla
Oláh Eleonóra
László Lívia
Gombár Andrea
Tóth Linda
Suhajda Zita
Sulcz Szilvia
Fagyos Rita
Fabók Anita
Székely Zsuzsanna
Bényei Ildikó
Lovas Nikoletta
Mráz Tünde
Kolompár Amália
Garajszki Judit
Podoba Annamária
Fáber Katalin

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név
Születési idô
Életkor
Juhász Istvánné
1920. 05. 31.
90
Bálint Pálné
1917. 05. 09.
93
Solymos Gyuláné
1915. 05. 08.
95

Halottaink

Isten éltesse sokáig Önöket!

Név
Ötvös Irén
Bennárik Béniné (Buncsák Mária)
Kancsár Pálné (Rim Margit)
Boldog András
Gáspár Lászlóné (Horváth Eszter)
Pongrácz József
Szolnoki Ferenc
Misák Mihály

Születési idô	Halálozás idôp.
1941. 09. 28.
2010. 02. 14.
1922. 01. 09.
2010. 03. 18.
1921. 01. 02.
2010. 03. 23.
1954. 11. 05.
2010. 03. 25.
1930. 08. 14.
2010. 03. 25.
1946. 02. 23.
2010. 03. 27.
1954. 01. 06.
2010. 03. 28.
1956. 04. 15.
2010. 03. 29.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk megköszönni
mindazoknak, akik Boldog András
(1954–2010) temetésén részt vettek,
sírjára koszorút helyeztek és
fájdalmukban osztoztak.
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Egyházak hírei
A Dabasi Református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink
• Templomi istentiszteletek vasárnap délelőtt
10.00 órakor, istentisztelet közben a gyerekeknek vasárnapi iskola
• Ifjúsági esték szombaton 17.00 órakor a
gyülekezeti házban
• Konfirmandus óra vasárnap 8.30-tól a parókián
• Énekkari próba vasárnap 8.45-től a parókián
Programjaink
• Május 8-án, szombaton 9.00 órától jótékonysági vásárral, kiállítással egybekötött
egész napos Gyülekezeti Nap a gyülekezeti
házban és annak udvarán
• Május 22-én, szombaton 17.00 órakor úrvacsorai előkészítő istentisztelet
• Május 23-án, vasárnap 10.00 órakor
Pünkösd ünnepi úrvacsorai istentisztelet
• Május 24-én hétfőn 10.00 órakor Pünkösd
hétfői istentisztelet
• Június 11-én pénteken 16.00 órakor virágkötő verseny a templomkertben
Gondnoki fogadóóra
• Május 25-én kedden 17.00 órától dr. Dóri
Csaba gondnok tart gondnoki fogadóórát
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár
a Református Gyülekezet!
A Gyóni Református Egyházközség
hírei
• Május 8-án szombaton 19.00 órától
JÓTÉKONYSÁGI BÁLT rendezünk a Halász
Móricz-kúriában. Jegyek 3000 Ft-ért megvásárolhatók a Lelkészi Hivatalban (Kossuth
L. u. 9.); 1000 Ft-ért támogató jegyek is kaphatók, a LOTTOZÓBAN, Kajdácsi Ferencné,
Jolikánál. Erre az alkalomra szeretettel
hívunk és várunk más felekezetű testvéreket
is!
• Május 9-én, vasárnap 16.00 órakor Házaskör a gyülekezeti teremben
• Május 13-án, csütörtökön 18.00 órakor
Mennybemenetel ünnepi istentisztelet a
templomban
• Május 21-én 11.00 órakor a ZÁRDAKERTI
IDŐSEK OT THONÁBAN PÜNKÖSDI
ISTENTISZTELET úrvacsoraosztással
• Május 22-én szombaton 16.00 órakor
Konfirmációi vizsga a templomban
• Május 23-án PÜNKÖSDVASÁRNAP 10.00
órakor ünnepi istentisztelet a templomban,
az idén konfirmált gyermekeink hitvallás és
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fogadalomtétele és konfirmáltak találkozójára kerül sor úrvacsoraosztással.
15.00 órakor PÜNKÖSD ÜNNEPI istentisztelet Tatárszentgyörgyön úrvacsoraosztással
• Május 24-én, PÜNKÖSD 2. napján 10.00
órakor ünnepi istentisztelet a templomban
úrvacsoraosztással
• Május 30-án, vasárnap 14.00 órától Filmklub
a gyülekezeti teremben
• Június 6-án, vasárnap 10.00 órakor tanévzáró istentisztelet a templomban
Állandó alkalmaink:
• Vasárnap 10.00 órakor istentisztelet a templomban 10.00 órakor gyermek istentisztelet
a gyülekezeti teremben
• Konfirmáció előkészítő: szerdán 16.00 órától
• Pénteken: havonta kétszer, este 18.00 óra
férfi bibliaóra
A Gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
Gyülekezetünk az idén két csapattal képviseltette magát az egyházmegyei hittanversenyen. Az
alsós csapat tagjai, akik a dobogó 3. fokára állhattak fel, a következők voltak: Gáspár Gyula,
Lovas Ákos, Miloszerni Katalin és Pásztor Sára.
Felsős csapatunkat, akik a középmezőnyben
végeztek, a következők alkották: Joó Gergő,
Kirschteuer Gergő, Kovács Jenő és Somodi
Kristóf. Gyülekezetünk köszönetet mond a csapatok tagjainak a lelkes felkészülésért, és azért
az ígéretért, hogy jövőre elsők lesznek. Isten
áldja meg mindannyiuk életét!
• Május 9-én 16.00 órakor családi istentisztelet tartunk a gyülekezeti teremben.
•M ájus 15 - én, s zomb aton a z É s z a k i
Evangélikus Egyházkerület missziói napot
tart Salgótarjánban. Utazás egyházmegyei
busszal. Várjuk a jelentkezéseket.
Pünkösdi ünnepi istentiszteleti rend:
• Pünkösdvasárnap: május 23. 10.00 óra
• Konfirmációi vizsga: május 23. 16.00 óra
• Pünkösdhétfő (konfirmációi istentisztelet)
május 24. 10.00 óra
Állandó alkalmaink:
• Istentisztelet vasárnaponként 10.00 órától
• Úrvacsorás istentisztelet minden hónap első
vasárnapján 10.00 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.

Kérjük azokat a testvéreket, akik az adójuk
1%-ával a Magyarországi Evangélikus
Egyházat kívánják támogatni, hogy adóbevallásukon a 0035-ös technikai számot
tüntessék fel. Köszönjük.
Az Alsó Dabasi Római Katolikus
Egyházközség hírei
• Május 15-én délelőtt 10.00 órától sport
napot tartunk. Jelen lesznek a gyóni és az
egyházi iskola focicsapatai is. Délben virslivel, palacsintával erősítünk. Mindenkit szeretettel várunk, szülőket, gyermekeket, fiúkat, lányokat egyaránt. Papi szemmel azt
mondom: a lényeg, hogy mindannyian erősödjünk testben, lélekben, emberi szemmel
nézve azt mondom, ha megengeditek nekem,
HAJRÁ ALSÓ-DABAS! (Természetesen én
mindenkinek szurkolok, hisz a lényeg, hogy
közösséget formáljunk és egy akolhoz tartozzunk.)
• Május 30-án délelőtt 10.00 órától első
áldozás lesz templomunkban. Imádkozzunk
a tíz gyermekért, akik először járulnak majd
Krisztus Testének és Vérének vételéhez.
Szentmisék rendje: csütörtök, péntek, szombat délután 19.00 óra, vasárnap délelőtt 9.00
nagymise, 11.00 diákmise
A Gyóni Római Katolikus
Egyházközség hírei
Szentmisék rendje: kedd: 18.00 • szerda:
16.30 Dabasi-Szőlők • csütörtök: 11.00
Zárdaotthon • 18.00 szentségimádás • péntek: 18.00 • szombat: 18.00 • vasárnap: 8.30
Dabasi-Szőlők; 10.00
Programjaink:
• 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
• Felnőtt hittan május 5-én, szerdán 18.00
órakor az oktatóteremben
• Elsőáldozók vizsgája május 12-én, szerdán
14.30-kor, az oktatóteremben
• Elsőáldozás május 16-án, vasárnap 10.00
órakor
Templomunk belső festése most már befejeződött. Közel 30 év után megújult a Szent Pétertemplomunk. Mindenkit szeretettel látunk,
akik meg szeretnék tekinteni templomunkat.
A templomfestésre a z Önkormányzat tól
1 000 000 Ft támogatást kaptunk. Köszönjük a
segítséget, Isten segítse a további munkájukat!
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A sári Római Katolikus
Egyházközség hírei
Minden hónap utolsó vasárnapján 10.30-kor
(június, július, augusztus hónapokban 10.00
órakor) ünnepélyes keresztelések.
Ettől eltérő más időpontra is lehet kérni kereszteléseket.
• Májusban minden szentmiséhez csatlakozva
tartjuk meg a májusi litániát. Hétfő, kedd,
szerda 7.30 órai szentmise után, pénteken,
szombaton az esti 18.00 órai szentmise
előtt, 17.45 órakor.
• Vasárnaponként, délután 15.00 órakor.
9-én délután szentségimádás lesz.
• Május 14-én, pénteken a Szent János Iskola
kápolnájában reggel 08.00-kor szentmise,
utána a Nepomuki Szent János-szobornál
koszorúzás, és litánia.
• 23-án Pünkösd vasárnap 08.30-kor és
10.30-kor ünnepi szentmise.
• 24-én Pünkösd hétfőn 10.30-kor latin nyelvű szentmise.
• Június 6-án Úr Napja, a legméltóságosabb
Oltáriszentség főünnepe. Az ünnepi körmenet a Szent János úton halad a hagyományos
rend szerint, érintve a virágokból felépített
négy „sátort”.
• Júniustól kezdve a vasárnapi szentmisék fél
órával korábban kezdődnek: 08.00-kor és
10.00-kor.

Piros pünkösd napján…
Piros pünkösd napján
Szép suhanó szárnyon;
Szállj át, fehér galamb
Szentlélek galambja,
Az egész világon.
Béke legyen szárnyad
Mindenik csapása,
Hogy szív, ha hitetlen,
Lélek békületlen:
– Légyen békessége,
Legyen gyógyulása!

Feltámadási menet húsvéttól pünkösdig,
Zamárditól Csíksomlyóig
A 2010. évi zarándokútnak ismét részesei
voltunk, mi, dabasiak.
A feltámadási menet szervezése 2005ben kezdődött, melynek célja hirdetni mindenütt a Feltámadott Krisztussal való szövetségünket, és tiszta vágyát nemzeti újjászületésünknek. Egy fából kifaragott jelképet visznek egyre tovább. A jelvény az
Árpád-kori motívumú szárnyas keresztet
ábrázolja, amelyre a résztvevő közösségek
egy szalagot köthetnek fel, a kísérő zarándokkönyvbe pedig beírhatják üzenetüket,
átélt élményeiket.
A hag yományoknak megfelelően a
kereszt idén nagypénteken is három irányba indult Tihanyból, Zamárdiból és
Siófokról nemzeti zarándoklatra, hogy
pünkösd szombatján megérkezhessen 3000
km-es zarándokútjáról a Csíksomlyói
Szűzanyához.
A közösségek összefogása, erőfeszítése
által Isten kegyelme áradt a zarándoklásban
résztvevőkre!
Április 21-én megérkezett Lajosmizséről
Alsódabasra a feltámadási jelvény.
Szentmise keretében történt a kereszt
átvétele, melyet a lajosmizsei zarándokok
szerény vendégüllátása követett. A keresztet a templomban állítottuk fel, ahol este 10
óráig szentségimádás volt.
Másnap 14.00 órakor találkoztunk.
Elénekeltük a Mag yar Himnuszt, a
Szózatot, és a Székely Himnuszt. A polgár-

mester átadta azt a szalagot, amelyet a diákok kötöttek fel a keresztre.
Ezután gyalogosan, énekelve indultunk
Dabas-Sáriba, ahonnan kisbusszal vittük át
a jelvényt Vecsésre, a következő állomáshelyre. Jólesett, hogy útközben sokan üdvözölték a menetet. Tudjuk, ilyenkor nemcsak
nekünk menetelőknek szól a tisztelet,
hanem az ügynek, amiért fáradozunk.
Amikor megérkeztünk a város főterére,
már vártak. Fúvószenekar játszotta a régi
Mag yar Himnuszt, a Boldogasszony
anyánk-at. Megható volt bevonulni a
kereszttel, és közösen, a vecsési emberekkel
együtt énekelni. Csodálkozásunkra egy kis
óvodás szavalta el a Szózatot.
Református, evangélikus és katolikus lelkipásztorok vezetésével elindultunk az
„Egység” emlékműhöz, amely a szétdarabolt Nagy-Magyarországot ábrázolta.
Szívszorító volt ott állni az összetartozás
jelképével. Wass Albert egyik szép versét
(Nagypénteki sirató) idézve mondta el a
beszédét a vecsési plébános. Az ünnepség
egy ökumenikus istentisztelettel zárult a
református templomban. Gazdagon tértünk haza!
Köszönjük a szervezőknek, polgármesterünknek, Szalka Mihály plébánosunknak
hogy Dabas is részt vehetett ebben a zarándoklatban, hogy lélekben mi is részesei
lehetünk a pünkösdi csodának!
Juhászné Bábel Márta

Piros pünkösd napján
Mennyei jel képpen
Óh, égi „tüzes nyelv”
Gyulladj ki felettünk.
S zendülj meg a légben.
Hirdesd ki még egyszer
Világ hallatára:
Hogy az eszme ellen,
A szeretet ellen
Hasztalan a világ
Minden Golgotája!
Áchim Mihály
(Békéscsaba, 1843–Gyón, 1911)
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Hogyan tovább a Dabasi
Református Gyülekezetben?
A gyülekezet történetét olvasva kiderült, hogy az idők folyamán mindig is voltak kihívások, hullámvölgyek. Isten segítségében bízva a gyülekezet hajója, ha bukdácsolva is, de
mindig a hullámok hátán haladt tovább. A jelen időszak is
új kihívások elé állítja a gyülekezet presbitériumát, lelkészét, s velük együtt a gyülekezetet is. Megmaradni és fennmaradni – ezzel a két szóval lehetne a ma helyzetét jellemezni. Ha értelmezzük, hogy mit jelent ez, azt mondhatjuk, hogy gyülekezetépítés és gyülekezetfenntartás.
A következőkben szeretném leírni mit tettünk eddig és
mit tervezünk, mihez kérünk segítséget. Munkacsoportokat
hoztunk létre (gyülekezetépítés, adminisztráció, pénzügy),
melyek megpróbálnak új stratégiákat kidolgozni, hatékonyságot növelni. Nézzük tehát, hogyan tovább. Fel kell keresni
azokat a híveket, akik gyülekezetünk tagjai, de nem látjuk
őket a templomban. Gyülekezetünk névjegyzékét frissíteni
kell, lássuk meg pontosan, hányan is vagyunk. Az egyházfenntartói járulékot meg kell emelni, annak befizetéséről
pontos nyilvántartás legyen vezetve. Itt szeretném megjegyezni, hogy sokakban él még mindig az a tudat, hogy az
állam tartja el az egyházakat, ami nem igaz. A mi befizetéseinkből él és gazdálkodik az egyházközség!
A gyülekezetépítés terén megpróbáljuk minél több szinten megszólítani a híveket. Nézzük meg hogyan! Családi
gyülekezeti napok a gyülekezeti házban és annak udvarán.
Spotvetélkedők, játékok, közös bográcsozás.
Nagyon hosszú szünet után újra van énekkarunk. A
nálunk próbalehetőséget kapó Műszakváltás együttes színesíti rendezvényeinket. A vasárnapi istentisztelettel egy
időben a gyermekeknek játékos bibliai foglalkozásokat tartunk. Szombatonként délután a gyülekezeti házban és
annak udvarán játszhatnak, sportolhatnak fiataljaink.
Az eddig felsoroltakból kitűnik, hogy a gyülekezet és
annak néhány igen lelkes tagja nem engedi a hajót elsüllyedni, a hullámvölgyből a hullámok hátára szeretné újból kormányozni. Ez azonban az ismert film szállóigéjét idézve
„egyedül nem megy”.
Ha a vasárnapi istentiszteleteken számszerűen nem gyarapszunk, ha nem érezzük kötelességünknek egyházközségünk fenntartását, templomunk, gyülekezeti házunk és
azok környezetének rendben tartását, a hajó újból bukdácsolni kezd. A hasonlatnál maradva, matrózok nélkül a
bárka nem sokat ér.
Mindezeket egybevéve várjuk a tenni akarókat, akik
megérezve a vihar szelét, segítenének akár munkájukkal,
akár anyagi lehetőségeikkel, adományaikkal a gyülekezet
hajóját nyugodtabb vizekre vinni.
Isten áldását kérve remélem, hogy az utókor reformátusai egyházunk történetét olvasva hálás szívvel fognak ránk
gondolni, kik nem hagytuk a hajót elsüllyedni.
Rápolthy Zoltán
presbiter
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Dzsessz, harangok, Gyón…
Soha nem gondoltam volna, hogy ez a három szó egymás mellett megfér egy
mondatban, de most már nincsenek efelől kétségeim.
A magyarázat a következő: A Gyóni Evangélikus Egyházközség templomának harangjai jócskán megértek egy alapos felújításra. Tavaly elkezdtük az adományok gyűjtését, mondván, hogy ha nem akarunk óriási költségvetéssel új
harangot öntetni, akkor el kell végezni a szükséges karbantartási és felújítási
munkálatokat. A pénz csak lassan gyűlt, ezért megoldást kellett keresni, a problémára. Időközben tudomást szereztem arról, hogy dr. Illanicz György nyugalmazott jogász és lelkész testvérem kitűnő dzsesszzongorista, akinek ráadásul
van egy Cegléden működő zenekara.
Amint megfogalmazódott a jótékonysági koncert ötlete, azonnal egyeztetni
kezdtünk, és kitűztük a 2010. április 17-i 17.00 órai kezdést. Dabas Város
Önkormányzata ingyen a rendelkezésünkre bocsátotta a gyóni városrészben
található Halász Móricz-kúriát, így már helye is akadt az alkalomnak.
Az időpont gyorsan elérkezett, és Gyuri bácsi, valamint barátai
(dr. Lénárd Béla – basszusgitár, Kármán Sándor – dob) szereztek a gyóniaknak
egy kitűnő, szórakoztató estét. Az eseményt a Dabas Televízió rögzítette, így a
koncertélményt DVD-n minden adakozó kedvű testvérünk hazaviheti, ráadásul a híres festőművész, Ruttka Ferenc is felajánlott egy olajfestményt (címe:
Élnivágyó), amelyre licitálni lehet, és az így befolyt összeg is a harangok felújítását szolgá lhatja. Köszönet a Ja zz Trió tag ja ina k, Dabas Város
Önkormányzatának, mindenkinek, aki a szervezésben és a lebonyolításban
részt vett, valamint azoknak, akik adományaikkal hozzájárultak a nemes cél
megvalósításához.				
László Milán

PÜNKÖSD
A teremtés kezdetén Isten lelke lebegett a vizek felett, és a teremtő Lélek a semmiből alkotta a létező világot, vagyis nem használt létező anyagot.
De tegyük fel a kérdést: mit tudunk mi a Szentlélekről? A Szentlelket legjobban
a Bibliában találjuk meg. A Szentírás mögött maga az író, vagyis a szerző, a
Szentlélek húzódik meg. Jézus mondja, hogy a Szentlélek az Igazság és Élet. Az
isteni igazság a Szentlélek által jutott az emberekhez, éspedig közvetítet módon, a
Szentíráson keresztül. A Szentírás Isten üzenete, ezért lábon állva hallgatjuk, és a
szöveg végen a pap megcsókolja a szent könyvet és ezt mondja: Ez az Isten igéje!
A Szentírás különböző időkben, különböző emberek által, különböző kultúrákban született meg mégis egy egységet alkot. Ez azért van, mert az igazi szerzője a
Szentlélek. Ez a könyv nem szabad holt betűvé váljon, hanem Léleknek és Életnek
kell lennie minden ember számára.
– A Szentlélekről beszél nekünk az Egyház is. Pünkösd az Egyház születésnapja. A Szentlélek eljövetele nélkül az apostolok egy közönséges emberi csoport
maradt volna. A Szentlélek erejéből megszületik az Egyház, megkapja arculatát,
identitását. Az Egyháznak kemény, küzdelmes története van, de ez a történet győzedelmes. Az Egyház állandóan üldözve van, kemény próbáknak van alávetve. Az
Egyház mégis él, mert a Szentlélek őrzi és élteti. Aki szereti, az Egyházat a
Szentlelket szereti. A Szentlélek ott van az emberek szívében.
Nagyon sok emberben él a kereszténység. Sokan hoznak áldozatot, vívnak
kemény harcot keresztény meggyőződésükért. Ma is vannak keresztény családok,
akik erkölcsösen élnek egy romlott világban. Van milliónyi keresztény, aki szereti
az Egyházat. Vannak fiatalok, akik számára van erkölcs és érvényes a tízparancsolat. Vannak emberek, akik szenzációs módon térnek meg.
Ki élteti mindezeket? A Szentlélek! Kérdezhetjük-e ezek után: ki a Szentlélek?
Legyünk Isten tanúi e világban, és életünkkel bizonyítsuk azt, hogy Isten Lelke
lakik bennünk.			
Csonka Csaba atya

kultúra

„…úgy megprédikáltam, csak úgy csengett belé a dabasi templom.”

AZ ERDÉLYI SZÍNÉSZFEJEDELEM
Az utolsó erdélyi fejedelmet Szentgyörgyi
Istvánnak (1842–1931) hívták. Nem a történetírók hibája, hogy ők másképp tudják,
hiszen a színművészet területén érdemelte ki
ezt a címet. Kivételes módon az anyaország
adta őt Erdélynek. Tartalmas életútja során
m i ndös sz e né h á ny hón ap ot töltöt t
Alsódabason, ám az állomás fontossága miatt
ez a rövid időszak minden pályafutásával
kapcsolatos mértékadó publikációban szerepel.
Diósjenőn született 1842. február 20-án,
birtok nélküli kisnemes családban: apja
Szentgyörgyi István jegyző, édesanyja
Jakabházy Emília. Öten voltak testvérek,
négy lány közt nőtt fel. Szülei tudós embernek, papnak szánták. Jó szóval-tanáccsal,
kaláccsal és olykor még virgáccsal is ebbe az
irányba terelgették. A virgács bizony gyakran
kellett, mert afféle állandóan izgő-mozgó,
minden iránt érdeklődő falusi gyerek volt, aki
a mezőn érezte magát a legjobban. Szóval
olyan igazi égetni valóan eleven, falurossza.
Kasza, kapa, gereblye, ekeszarva, lovaglás –
csupa gyönyörűség, aminek 1852-ben vége
szakadt, mert szülei beadták az okos embereket képző, híres debreceni kollégiumba.
Egészen 1860-ig diákoskodott, amikor
édesapja által tudomására jutott, hogy a Pest
megyei Alsódabason megürült a rektorság.
150 évvel ezelőtt az alsódabasi református
gyülekezetet lelkipásztorként Tóth Ferenc
tiszteletes úr, míg gondnokként dabasi
Halász Móricz vezette. A mai Martinovics
tér sarkában lévő iskolában 39 tanuló, 18 lány
és 21 fiú koptatta a padokat. A 37 református
mellett 1-1 evangélikus és katolikus diákot
rögzítenek a korabeli nyilvántartások
(Czagányi, 1993).
Az 1860-as év kezdetén kellemetlen esemény történt: Kiss László tanítót jó példamutatásának hiányosságai miatt el kellett
bocsátani. A posztot pályázat útján töltötték
be, de az átmeneti időre is kellett tanító. Így
került Dabasra a szomszédos Gyónon tanító
édesapja ajánlására a debreceni kollégiumból
Szentgyörgyi István. Önálló életre vágyott, a
maga ura akart lenni, ezért nagy lelkesedéssel
jött. Vállalta a gyülekezet szigorú feltételeit:
kielégítő bizonyítványt mutatott be a főiskoláról, elfogadta, hogy csak öt havi bérre tarthat igényt és az öt hónap leteltével közvizsgán

Szentgyörgyi István debreceni legátusként…
… és Tiborcként

kellett megfelelnie tanítványaival. A tanítói
ambíciók feladására azonban az öt hónap egy
életre elegendő volt. Bár erről nem vezettek
lajstromot, az alsódabasi nebulók között szép
számmal lehettek hasonszőrű vásott ördög
fiókák, mint Szentgyörgyi István maga is volt
gyermekkorában, így az oktatásban nem sok
öröme tellett.
Kárpótolta őt a templomi szereplés, igazi
ünnep volt számára, amikor Tóth Ferenc lelkész úr istentisztelet tartásával bízta meg.
„No, akkor aztán befogtam mind a hatot. Ki
is tettem magamért, úgy megprédikáltam,
csak úgy csengett belé a dabasi templom.
Szóval arra jöttem én rá, hogy nagyon szeretem, ha az én beszédemet sokan hallgatják.
Szóval, amit produkálni tudok, szerettem a
nyilvánosság elé lépni vele. Így erősbödött
meg bennem lassan, majdnem észrevétlen,
hogy a színi pályára lépjek.” – olvashatjuk
visszaemlékezésében. Szülei elé persze nem
mert odaállni ezzel az új elhatározással.
Hívta őket az istentiszteletekre, de apja-anyja
egyaránt tartott tőle, hogy a jelenlétük miatt
esetleg „belesül” a mondanivalójába. Végül
egy alkalommal édesanyja már nem bírta
tovább és szertartás közben csendben, szinte
észrevétlen bevonult a leghátulsó, az öregek
padjára. Lesütött szemmel, látszólag a zsoltárba mélyedve, szapora szívdobogással hallgatta fiát, aki nem jött zavarba, oktatta
tovább a híveket. A magabiztosság egészen
addig tartott, míg meghatott édesanyja el
nem kezdte törölgetni a szemeit. Szerencsére
a dicső munka a vége felé járt, de az Áment

már az ifjú igehirdető is fátyolos szemmel
mondta ki…
Az öt hónap letelte után folytatta tanulmányait Debrecenben. A színpad vonzásának azonban már nem sokáig tudott ellenállni.
1861-ben szülei minden ellenzése dacára
színészlegénynek állt Kassán. Tíz év vándorélet után a Kolozsvári Nemzeti Színházhoz
szerződött, ahol haláláig, azaz 60 évig szolgálta a közönséget. A város intelligenciája és
egyszerű emberei egyaránt kedvelték. Szikár
termetével különösen a népi-paraszti szerepek megformálásában bizonyult sikeresnek.
Pályafutását elképesztő statisztikai adatok jellemzik: 1034 színdarab 1216 szerepét
játszotta el, időnként rendezett, s mind e
mellett hetvenévesen még az erdélyi némafim-gyártásban is részt vett. Nem volt kedvenc szerepe, de a színházi szakirodalom és a
pályatársak szerint is a legemlékezetesebbet
Tiborcként nyújtotta. 1906-ban a színház
örökös tagjává választották.
Színészi pályafutásának 50. jubileumára
1911-ben emlékalbumot adtak ki, melyben a
pályatársak oldalakon keresztül sorolták az
ünnepelt erényeit. A legtalálóbb mégis a legrövidebb bejegyzés lett: „Minden alakításod a
megtestesült igazság. Sok hazafias munkát
végeztél, áldjon meg érette a Magyarok Istene.
Blaha Lujza”. Már életében bekerült a Révai
lexikonba, 1920-ban szobor készült róla,
korábban a hányatott sorsú zilahi Wesselényiszobor népi alakját is róla formázta Fadrusz
János (1902). Síremléke az Európa-hírű
Házsongárdi Temető II.A parcellájában
található. 1954-től az ő nevét viseli az erdélyi
magyar nyelvű színészképzés fellegvára, a
Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem.
Diósjenőn emléktáblát állítottak és iskolát
neveztek el a település nevezetes szülöttéről.
A Budapesti Székelykör évente Szentgyörgyi
István-díjat adományoz, mely az erdélyi
magyar színjátszás legrangosabb díja.
Az erdélyi színészfejedelem dabasi tartózkodására nem emlékeztet látható jel, ám ez
pótolható. Addig a református templom falai
őrzik tovább az egykori 18 éves ifjú ékes
sztentori hangját, aki színpadon nagyon sokfelé megfordult életében, de szószéken csak a
dabasiak láthatták…
Valentyik Ferenc
2010. május
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kultúra

A kultúra szolgálatában
Kerekes László grafikusmûvész-népmûvelôt ez év tavaszán a Magyar
Köztársaság ARANY Érdemkeresztjével tüntették ki. Pályájának alakulásáról és terveirôl Mráz Nikolett beszélgetett a díjazottal, aki Dabas
kulturális életének egyik kulcsfigurája volt az utóbbi közel 20 évben.

„Kell hozzá tehetség, de ami még inkább kell
hozzá az egy olyan közeg, amely ezt a tehetséget
elismeri.”
– Milyen érdemek szükségesek egy ilyen rangos állami kitüntetés elnyeréséhez? Kérem, szóljon pár szót az előzményekről!
– Jóleső érzés volt, amikor kiderült, hogy
három szakmai szervezet is javasolt erre a
díjra, és hogy 10 év után még mindig úgy gondolják, hogy benne vagyok a szakmai, gyakorlati életben. Ez persze nagyrészt Dabasnak
köszönhető. Ezen kívül rajta vagyok az országos szakértői listán, ezáltal szakértői megbízásokat kapok, kutatásokban veszek részt.
Tehát mutatom magam, mert úgy érzem, van
még mit invesztálnom a szellemi, szakmai
életbe.
A hivatalos díjátadó ceremónia ugyanúgy
zajlott, mint minden alkalommal. Meghatóbb
élmény volt, amikor a helyi fotóklub két
kiemelkedő személyisége látogatott meg, hogy
kifejezze a gratulációját.
– Meséljen egy kicsit a pályája kezdetéről!
Hogyan jut el az ember egy ilyen megtisztelő elismerésig?
– Ha azt kérdezi, hogy volt-e affinitásom a
képzőművészeti pálya iránt, akkor azt kell
mondanom, hogy csak egy picivel több, mint
másoknak. Én építészmérnök szerettem volna
lenni, de aztán mégsem így alakult. Nem volt
lehetősége mindenkinek továbbtanulni. Így
aztán elkezdtem ezt a dekoratőri iskolát
Pesten, és két év után a szakma kiváló tanulójaként végeztem. A két év alatt olyan szakmai
gyakorlatra tudtam szert tenni, hogy Salgó
tarjánban már nem volt olyan nehéz dolgom.
Elkezdtem a főiskolát is, hogy megszerezzem
a rajztanári oklevelet. Ekkor még azt hittem,
hogy én majd rendes festményeket fogok festeni. Csak aztán megszereztem a közművelődési szakember végzettségemet, ráadásul felépült a művelődési központ Salgótarjánban,
és ott kezdtem el dolgozni, először mint művé-
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szeti előadói igazgatóhelyettes, aztán később
mint vezető. Innen kerültem fel az Oktatási és
Kulturális Minisztériumba főosztályvezetőhelyettesnek. Erre büszke vagyok, mert ez volt
a legmagasabb szakmai beosztás. Abban az
időben még nem volt népszerű dolog, hogyha
valaki gyakran cserélgette a munkahelyét. Ha
valaki 22 évig egy munkahelyen van, akkor
valószínűleg azért van ott, mert tudja, amit
csinál, és sajnálja az ott megszerzett ismereteket, tapasztalatokat otthagyni és valami máshoz nyúlni.
– Hogyan fért meg a népművelői feladat mellett a grafikusi pálya?
– Emellett készítettem alkalmazott grafikát, szerepeltem kiállításokon. Hamar rá kellett jönnöm, hogy ha komolyan akarom csinálni a közművelődési munkát, akkor olyan
műfajt kell választanom, ami nem egyezik a
vasárnapi festőkével. Tehát nemcsak hétvégén
akartam nekiállni képeket festeni, hanem
állandón gondolkodni rajta, értekezletek alatt
skiccelni, vázlatokat csinálni, először fejben
kitalálni, arra meg jó az, ha az ember közben
valami mással foglalatoskodik. Egyre több
megbízást is kaptam: országos rendezvényeket, könyvterveket. Az 1970-es évek óta tagja
vagyok a Magyar Alkotóművészek Országos
Egyesületének. A kitüntetés is úgy kapcsolódik a minisztériumi munkához, hogy az
ember ennyi idő alatt a szakmában ismertté,
netán elismertté válik. Ekkor kaptam meg a
legnagyobb szakmai elismerést a Bessenyei
György-díjat. Ezt nem nagyon szokták hivatalnokok megkapni, de nem is voltam soha
igazi hivatalnok. Az egyik legreprezentatívabb
vidéki intézményből érkeztem komoly szakmai gyakorlattal.
– Honnan jött a kapcsolat Dabassal?
– Nem hagytam abba a képzőművészeti
élethez kötődő tevékenységemet. Évekig voltam
a zebegényi Szőnyi Baráti Kör a tagja, később
pedig az általa működtetett képzőművészeti
szakiskola igazgatói elnöke lettem. Amikor
intézménnyé vált, komoly programmal és főállású dolgozókkal, akkor már nehéz volt ezt a
feladatkört ellátni. Amikor ezt abbahagytam,
hasonló tevékenységre hívott Tapodi Katalin, a
helyi művelődési központ igazgatója, akivel a

minisztériumi munka során ismerkedtem meg.
Ő mindig is fontosnak tartotta, hogy Dabason
színvonalas képzőművészeti kiállítások, programok legyenek. Így lettem a helyi Galéria
Alapítvány kuratóriumi elnöke. Egy ilyen jellegű megbízatás hiányzott a hivatali munka
mellé, amit Salgótarjánban vagy Zebegényben
csináltam. Az első nagy attrakciónk a Nagy
István csoport 25 éves jubileumi kiállítása volt,
amelyre egy szép nagy katalógust adtunk ki, és
megrendeztük az emlékkiállítást. Utána jött a
helyi klasszicista kúriákat bemutató kiadvány,
és így tovább. Arra nagyon jól ráéreztünk, hogy
ha valamit érdemes Dabason nagyon gyorsan
megvalósítani, – amíg ezek az értékek még
megvannak –, akkor ez a klasszicista kúriákat
felvonultató kötet, mert ennek a városnak ez a
különleges értéke.
Aztán jött a Kossuth Ház mint feladat. Ez
egy lepusztult épület volt, pénz kellett a felújításhoz, ezért elkezdtünk pályázatokat írni,
hiszen az Önkormányzat nem tudta saját
pénzből finanszírozni. A minisztériumban
tudtam figyelni a pályázatokat, és végre találtunk egyet, amelynek kapcsán létesítményt
lehetett felújítani. Ekkor már az Önkor
mányzat is tudott társulni. Ez így ment
tovább: pályáztunk, kaptunk önkormányzati
segítséget, felújítottunk, fejlesztettünk.
Közben itt már látható jelei voltak annak,
hogy ez egy intézménnyé növi ki magát,
amelynek nagy látogatottsága lesz. Lesznek
emberek, akik majd szeretik, és érdeklődnek
az itteni látványosságok iránt. Aztán beindultak a jó kiállítások, már nemcsak helyi, hanem
kistérségi szinten is. Beindult a képzőművészeti élet. A létesítmény további bővítése a
hátsó műemléki rész rendbehozatala volna.
Ez funkcióbővüléssel is járna. Itt lehetne
kialakítani a foglalkoztatókat és egy műhelyt,
hogy az a művész, aki nem tud otthon helyet
lelni a munkája számára, az itt szabadon dolgozhasson. Ezen kívül tervezzük iskolás gyerekek rajzkészségének fejlesztését, ennek is
helyet adna a melléképület, ha elkészülne.
– Reméljük, hogy aktívan részt tud venni
majd a funkcióbővítés megvalósításában. A díjhoz gratulálunk, jó egészséget és tevékeny, alkotó nyugdíjas éveket kívánunk.
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Honfoglalás és Árpád-kori
sírok feltárása Dabas határában

Felvidéki magyar sors
egy felvonásban

Patay Róbert, a régészcsoport egyik tagja nyilatkozott a város határában előkerült leletekről

Április 24-én, szombaton este hat órakor került bemutatásra a
dabasi Kossuth Művelődési Központban Siposhegyi Péter
Hantjával sem takar című monodrámája.

– Dabas határában előkerült egy honfoglalás kori sír. Az egész
lakossági bejelentés alapján indult. Tavasszal előkerültek leletek egy
olyan területről, hol korábban évekig lucernát termesztettek, tehát
nem volt szántva. A földmunkák során felszínre kerültek régészeti
leletek, többek között egy honfoglalás kori karperec töredéke, több
Árpád-kori pénzérme, egy a honfoglalás idejéből származó veret és
őskori, Árpád- és római kori cserepek és egyéb őskori leletek.
Helyszíni szemlét végeztünk a területen, ugyanis ez egy eddig ismeretlen régészeti lelőhely, azaz a múzeumban nincs nyilvántartva.
Leletmentést végeztünk, mert olyan információt kaptunk, hogy
hamarosan újból szántják és művelés alá vonják a területet, így évekig megint nem lehet semmit végezni. A kisebb tárgyakon kívül
több helyszínen emberi csontokat is találtunk, valószínűsíthető,
hogy egy temető bizonyos része elpusztult.
A leletmentés során feltártunk egy honfoglalás kori sírt, amely
valószínűleg egy férfi, egy harcos sírja volt. Itt nyílhegyeket, két
kengyelt, egy zablát, valamint a harcos íjának íjmerevítő csontjait
találtuk meg. Mind a leletmentés, mind pedig a felszíni leletek alapján azt véljük, hogy egy nagyobb honfoglalás kori temető van a területen, tehát további sírok előkerülése is várható. Mindezen felbuzdulva, ha minden jól megy, egy részletes régészeti feltárást is fogunk
végezni.
– Mikorra várható a munkálatok kezdete?
– Reményeink szerint a nyár folyamán elkezdődik. Ter
mészetesen ennek mindenféle engedélyezési, anyagi feltételei is vannak. Polgármester úrral folytattunk már megbeszélést. Pozitívan
áll a dologhoz, támogatja ezt a munkát. A múzeum részéről természetesen van készség erre, úgyhogy azt reméljük, hogy nyáron az
ásatás már zajlik, és honfoglalás kori, illetve más korszakból származó emlékeket is sikerül feltárnunk.
– Mit gondolnak, mekkora lehet a feltárásba bevonható terület, illetve a szántás során mennyire sérülhettek a leletek?
– A felszíni nyomok alapján ez nagyjából fél és egy hektár közötti területet jelent, de ez a munkálatok során változhat. Biztosan
sérült legalább öt-hat sír, erről árulkodnak a csontok, illetve a karperec. A terület morfológiai viszonyaiból úgy látszik, hogy ez a
temető széle lehetett, a domb aljában. A domb felső részén találtuk
ezt a nem bolygatott sírt, valószínűsítjük, hogy jó néhány, akár harminc, negyven sír is lehet még a föld alatt. Ezért is nagyon fontos,
hogy az ásatásokat elvégezzük.
– Méretét tekintve mennyire mondható ez a lelőhely jelentősnek?
– Abból a szempontból jelentős, hogy tudomásom szerint ebből
az időszakból közvetlenül Dabas környékén még nem kerültek elő
leletek. Az őskor, rézkor, kora bronzkor időszakából pedig egészen
bizonyos, hogy nincsenek Dabas környékén leletek, itt viszont várhatóak.
Az ásatások során előkerült tárgyak a ceglédi múzeumba kerülnek, de szóba került, hogy helyben is kiállítjuk majd őket.
Munkájukhoz sok sikert kívánunk!
Feldman László

A darab főszereplője gróf Esterházy János (1901–1957), galántai
születésű nemes, honatya, akit Boráros Imre felvidéki színész alakított. A történet több mint 20 évet ölel fel, a Trianonban szétszakított Magyarország részbeni újraegyesülésétől kezdődően a második
világháború évein át a csehszlovák kommunista diktatúra embertelen időszakáig. A közel egyórás dráma a krisztusi stációkhoz hasonlóan egy passió keretében mutatja be Esterházy János kálváriáját. A
történet szereplője folyamatosan vívódik, megkísérti a hatalom, a
diadal mámora, a diktatúrák arctalansága, miközben köti embersége, katolikus hite, nemzet-és hazaszeretete, választóival szembeni
felelőssége. Minden jelenet, minden egyes stáció próbára teszi szellemét, majd fizikumát is, és hozzásegíti a megtisztuláshoz.
A Gestapo, majd a szovjet titkosszolgálat által is üldözött, megkínzott Esterházyt Szibériába internálják, halálra, majd életfogytiglani börtönbüntetése ítélik. Végighurcolják Csehszlovákia valamennyi börtönén, majd 1957-ben hosszú évek megpróbáltatásai
után meghal. Megnyugvással, jövőbe vetett reménységgel, a saját
szülőföldjéről száműzöttként is méltósággal vesz búcsút életétől.
Áldozata a kegyetlen kommunista diktatúrának, de erkölcsi győztese a felvidéki magyar kisebbség harcának.
A darab egyszerű, mégis sokat mondó díszleteivel, az őszinte,
átélt, tiszta színészi játékkal úgy érzem, minden nézőnek (sajnos
nem volt sorokban kígyózó tömeg) maradandó élményt nyújtott.
Köszönet a színészeknek, Boráros Imrének és Tarics Péternek,
valamint a közreműködő munkatársaknak.
S remélem, ha valakinek felkeltette ez a néhány sor az érdeklődését, megtekinti a Dabas Televízió felvételét!
Feldman

Fotó: Karlik Dóra
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környezetönk

Kedves Primitív János!
Az előző levelem óta számtalan, kizárólag
pozitív visszajelzést kaptam e-mailen, telefonon, élőszóban, ismerősöktől és ismeretlenektől is – amit ezúton is nagyon köszönök –, mely szerint rengeteg ember ért velem
egyet, miközben kénytelen csendben elviselni a te környezetromboló tevékenységedet.
Tájékoztattak a sári csatorna mentén, a
lakóházak mögött, évek óta gyarapodó szemétkupacokról, a Lindmajer utcában gyakorta előforduló műanyagégetésről, illegálisan billentő szippantós autóról és még sorolhatnám. Akármerre járunk, mindenütt ott a
kezed és a lábad nyoma. Mit egyik héten a
közmunkások fáradságos munkával összeszednek és elszállítanak – akár polgári segítséggel –, annak helyébe te kétszer annyit
viszel a következő héten.
Hol a csárda mellett – a szóbeszéd így
tartja – egykor Petőfi rúgta a port, most szeméthalmok szegélyezik az utat, s visító vércse helyett örömlányok tanyáznak a homokban műanyag palackok és egyéb hulladékok
társaságában. Föl nem foghatom, miért jó
elhajítani egy chips-es zacskót, vagy akár
csak egy sörösdobozt is, de mélységesen
elszomorít…
Sokan, kórusban, könnyes szemmel éneklik, hogy „Szép vagy, gyönyörű vagy Magyar
ország”, a koncert után pedig műanyagpohárés szeméttengert hagynak maguk után.
Pedig Magyarország valóban gyönyörű,
úgy, ahogyan Dabas is, mégis, ha elhagyjuk a
lakott területet, máris elborzadunk az emberi gyarlóság nyomainak láttán.

A mezôôrök elérhetôségei
Homoki Iván: 06-70/332-1455
Józsa Zoltán: 06-70/452-0869
Czene József: 06-70/332-1456

A Dabason mûködô polgárôr
egyesületek elérhetôségei
Dabas-Gyón Polgárôr Egyesület:
06-20/541-0843
06-70/257-7191
Dabas Közbiztonságáért
Közhasznú Egyesület:
Nappal: 06-70/330-7668
Éjszaka: 06-30/443-7593
Dabas-Szôlôsi Polgárôr Egyesület
067-0/291-8665
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„Magas a lerakóhely díja.” Biztosan ezzel
érvelsz magadban, kedves János, de talán ha
kinyögted az LCD tévédet, aminek a dobozát is az erdő szélére vitted, akkor kibírnád a
lerakóhely díját is. S hogy visszakanyarodjak
a műanyag- és fóliaégetéshez: tudtad, hogy
daganatot okoz? A keletkező mérgező gáz
következtében fulladás is felléphet, illetve
magzatkárosodás, impotencia, máj- és vesekárosodás stb.
Az első világháborúban ilyen anyagokat
alkalmaztak harci gázként. Belegondoltál,
hány csecsemő alszik kint a teraszon, miközben ezt a füstöt szívja magába? Ha esetleg a
fenti adatok nem vennék el a kedved a fóliaégetéstől, akkor tájékoztatlak, hogy szerencsére a 21/2001. számú kormányrendelet és
a 38/2004. (IX.28.) számú önkormányzati
rendelet is szabályozza ezt a tevékenységet.
Legrosszabb esetben is 100 000 Ft-ra
büntethetnek, míg a legmagasabb bírság
500 000 Ft.
„Persze, ki jelentene fel?” – gondolhatod
magadban. Jelzem: bárki! A helyi önkormányzat jegyzőjénél, a 2004. évi XIX. törvény 141-143. §-ára és a fenti rendeletekre
hivatkozva bárki tehet a műanyagégetők
ellen. Én is tettem és fogok is tenni.
Kedves Olvasó!
Nem kell, nem szabad szemlesütve elfordulnunk és eltűrnünk a fentiekhez hasonló eseteket. Mindannyian felelősek vagyunk, mert
az otthonunk nem a kapunkig terjed!
Bábel Antónia

Mi a Madzsar?
Erre a kérdésre kaphattak választ azok, akik ellátogattak április 27-én este hat órára a
Halász Boldizsár Városi Könyvtárba Margittai Gábor könyvbemutatójára.
A szerző több könyvet publikált már, foglalkozását tekintve újságíró, 2001 óta a
Magyar Nemzet Hétvégi Magazinjának társszerkesztője. A Mi a Madzsar? című könyvében a világ négy teljesen különböző tájegységén élő „magyar” nevet viselő népcsoportokat mutatja be. Mind a provance-i városlakók, a törökországi, az egyiptomi és a
kazakisztáni törzs tagjai a magyarokra mint elszakadt testvérekre tekintenek.
Szó esett madjarokról és törökoszági magyarfaluról, a török hódoltságról és janicsár
iskolákról. Történelmi és térbeli utazásunkat segítették azok a szemléletes képes összeállítások, amelyeket a szerző témánként bemutatott nekünk.
A rendezvény végén sokan várták, hogy a szerző dedikálja kötetét, amelyben közel
200 sajtófotó teszi személetesebbé és élvezetesebbé az utazást a messzi magyarok földjén.
Bennünk felmerülő kérdés talán csak az lehet, tudunk-e mi itthon egy nagy nemzettestben úgy ragaszkodni a nemzetünkhöz, mint az évszázadok óta messze élő, önmagukat mégis magyarnak valló emberek?					
Szerk.

egészség

Fotó: Karlik Dóra

STROKE – A VILÁGON A HARMADIK LEGGYAKORIBB HALÁLOK

A neurológia(ideggyógyászat)az idegrendszer
organikus(szervi) megbetegedéseinek diagnózisával és kezelésével foglalkozó orvosi szakma.
Mivel az idegrendszerünk egy meglehetősen
bonyolult rendszer, mely az összes testi és lelki
működésünket irányítja, ezért megbetegedései
is sokfélék.
A neurológiai betegségek csoportjába tartoznak a különböző idegrendszeri gyulladásos,
daganatos kórképek, sérülések, izombetegségek, mozgásszervi betegségekből adódó neurológiai elváltozások, az idegrendszer keringési
betegségei, epilepsiak, sclerosis multiplex, Par
kinson-kór, fejfájások stb.
Az idegrendszeri betegségek jelentős részére
jellemző, hogy kialakulása ellen érdemben
védekezni nem tudunk, legtöbbjük kiváltó oka
nem ismert, nem gyógyítható, krónikus lefolyású. A betegeket életük végéig elkíséri. Azonban
a központi idegrendszer keringési betegségeinek rizikó faktorai jól ismertek, és ezen ismeretek birtokában kialakulásuk megakadályozásában a megelőzés jelentős szerepet játszik. A
STROKE vagy gutaütés jellemzője, hogy gyakran váratlanul jelentkezik, sokszor végzetes
kimenetelű. A világon a harmadik leggyakoribb
halálok. Magyarországon az elmúlt évben
18 000 ember halt meg stroke-ban. A stroke-on
átesett, életben maradt betegek gyakran igen
súlyos maradványtünetekkel (mozgáskorlátozottság, beszédzavar, hangulatzavarok, szellemi leépülés) kénytelenek élni. A teljes gyógyu
lás nagyon ritka.
A stroke-nak 2 csoportját különítjük el aszerint, hogy mi áll a tünetek hátterében: Vérzéses
stroke (agyvérzés) hirtelen, általában igen súlyos
tünetekkel jelentkezik. Az agy vérömleny által
létrejött roncsolódása súlyos. A halásos kimenetelű esetek kétharmada vérzéses stroke.
A másik nagy csoport az agyi oxigénhiányból
eredő úgynevezett iszkémiás stroke. Gyako
riságát tekintve négyszer gyakoribb, mint a vér-

zéses stroke, kimenetelük gyakran kedvezőbb.
Az iszkémiás stroke esetében az agyat közvetlenül tápanyaggal és oxigénnel ellátó érrendszerben elzáródás alakul ki. Az agy vérellátása elégtelenné válik, mely az agysejtek pusztulását,
„agylágyulást” okoz. Legenyhébb formája az
úgynevezett átmeneti agyi keringészavar, melynek jellemzője, hogy bár a tünetek igen súlyosak
is lehetnek, de 24 órán belül biztosan megszűnnek. Súlyosabb formákban az oxigénhiány tartósan fennáll, az agysejtek visszafordíthatatlan
károsodást szenvednek, elhalnak és az érintett
ér által ellátott terület nagyságának függvényében különböző mértékű maradványtüneteket
okoz. A tünetek jelentkezésekor nem lehet biztonsággal elkülöníteni egymástól az egyes típusokat, emiatt nagyon fontos, hogy a stroke gyanújának felmerülésekor azonnal forduljon
orvoshoz, mert a kezelés szempontjából az idő
igen fontos tényező.
Vérzéses vagy iszkémiás jelleg eldöntésére
az acutan elvégzett koponya CT alkalmas, de
az iszkémiás típuson belül nem tud különbséget tenni, mivel a sejtek működési zavara CTfelvételen csak kb. 24 óra múlva látható. Érdemi
gyógyszeres beavatkozás csak addig végezhető,
míg a sejtek károsodása nem válik véglegessé,
amíg a sejtek nem halnak el. Ezért fontos a
mielőbbi felismerés és szakszerű kezelés megkezdése.
Az iszkémiás stroke-t megelőző gyakori
tünetek: átmeneti beszédzavar, végtagzsibbadások, gyengeségek, átmeneti látáskiesés, hirtelen fokozódó fejfájás. Fontos, hogy a betegek
ezen állapotot felismerjék, mivel ebben a szakaszban még jó eredménnyel lehet védekezni a
súlyos kimenetel ellen. A stroke elleni valódi
védekezés a megelőzés, az úgynevezett primer
prevenció. Az ideális az lenne, ha minden 40 év
feletti ember évente egyszer részt venne szűrővizsgálaton. Így kiszűrhetőek az esetleges rizikófaktorok, és megfelelő kezeléssel káros hatásuk csökkenthető, vagy megszüntethető lenne.
Az ismert rizikófaktorral rendelkezők rendszeres vizsgálata elengedhetetlen, ennek gyakoriságát a kezelőorvosa határozza meg.
Tudnunk kell: a stroke-betegek kétharmada magas vérnyomásban szenved. A szívbeteg
ségek és a cukorbetegség 2-3-szorosára, a zsíranyagcsere-zavarok, alkohol 3-szorosára növelik a stroke kockázatát. A dohányzás a stroke-k
10–15 százalékáért felelős. Ezen paraméterek
ideális szinten történő tartása jelentősen csökkenti a kockázatot. Ugyanakkor tudnunk kell,
hogy a jelentősen emelkedett vérnyomás, vagy

vércukorszint sem mindig okoz panaszt, rejtve
marad és már csak súlyos szövődmények
jelentkezésekor kerül felismerésre. Ezért fontos a szűrés.
A már bekövetkezett stroke után másodlagos (secunder) prevencióról beszélünk. Ezzel a
stroke ismétlődés gyakoriságát csökkenthetjük.
Fontos a rendszeres laborvizsgálat, cukorbetegség ellenőrzése, vérzsírszint célérték közeli
értéken tartása, kardiológiai állapot, nagy erek
állapotának ellenőrzése (szükség esetén érműtét végzése), a rendszeres gyógytorna.
Specifikus secunder prevencio egyik formája
a specifikus gyógyszeres terápia. A gyógyszeres
kezelések csökkentik az érpályán belüli rögösödés kialakulásának lehetőségét, egy újabb
embolizációt, vagyis az érelzáródás lehetőségét.
Javítják az agyi keringést az erek tágításával,
mellyel növelik az átfolyó vér térfogatát, növelik
az agysejtek oxigén- és szénhidrát-anyagcseréjét, a normális működés fenntartását.
A tablettás kezelés kiegészítéseképpen a
kórházi osztályok általában félévente rendelik
vissza betegeiket úgynevezett keringésjavító
infúziós kezelésre. Infúziós kezelés során
nagyobb dózisú gyógyszert tudunk a tápcsatorna kikerülésével közvetlenül a célszervekhez
juttatni, növelve hatékonyságukat.
Jelentős eredmény, hogy intézetünkben az
egynapos sebészeti ellátás beindításával mód és
lehetőség nyílt az infusios kezelések helybeni
elvégzésére. Betegeink szívesen veszik igénybe
ezen szolgáltatásunkat. Egyszerű, nem kell
kórházba menni, a kezelést követően gyakorlatilag azonnal otthonába távozhat. Előre megbeszélt időpontban, a kórházakhoz képest jóval
rövidebb előjegyzési idővel tudjuk fogadni betegeinket. A kezelés reggel a műtétek megkezdése előtt megtörténik. Hátránya a helyben történő ellátásnak, hogy jelenleg ebben a formában
az OEP a beavatkozást az intézetünknek nem
finanszírozza, így a gyógyszer árát a betegnek
kell térítenie. Ez a helyzet a rendelő bővítését
követően változni fog. A tervek között szerepel
egy 10 ágyas nappali kórházi részleg megépítése is, ahol lehetőségünk lesz az egészségbiztosító által finanszírozott formában betegeink
infúziós kezelésére.
A dabasi rendelőintézetben 1991 óta működik neurológiai szakrendelés. Rendelkezé
sünkre állnak a stroke kezeléséhez, megelőzéséhez szükséges társszakmák: labor, kardiológia, és infúziós kezelés. Éljenek az intézetünk
által biztosított lehetőséggel.
Dr. Fa Cecília ideggyógyász
2010. május
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A világháló csapdájában
– veszélyben a gyermekek

Legnagyobb kincsünk:
az egészség!
Először rendeztünk Családi Sportdélutánt a Sári Közösségi
Házban, március 26-án, Ráczné Walter Annamária és Gogolák
Mariann közreműködésével.
Sok érdeklődő elfogadta meghívásunkat, és aktív résztvevőből
sem szűkölködtünk. Egy újdonsággal próbáltuk becsábítani a sportolni vágyókat, nagy sikerrel, mégpedig a Freestyler-rel (az aerobik
órák legújabb őrülete), ami nagyon érdekes. Aki bátor volt és beállt az
órára, keményen megdolgoztathatta az izmait. Majd egymás után
következtek a foglalkozások lent a nagyteremben, fönt pedig különböző bemutatókat tekinthettek meg az odalátogatók. Felléptek a
Szimultán SE tagjai, a Fame Dance Táncstúdió növendékei, valamint a Kyokusin Karate csoport bemutatóját is láthattuk.

Korunk kiemelkedő vívmányai az internet és a világháló (World
Wide Web, WWW vagy röviden web). Az eredetileg katonai, majd
kutatási célokra tervezett hálózat gyorsan vált korunk általános
kommunikációs és információtovábbító médiájává. Aktívan részt
vesz mindennapjainkban; híreket olvasunk, leveleket írunk és bontunk, követjük a tudományos eseményeket, de segítségével videós
beszélgetést folytathatunk távoli barátunkkal, vagy elkalandozhatunk egzotikus, megközelíthetetlen tájakra, netán elolvashatjuk
kedvenc regényünket, anélkül, hogy könyvtárba bandukolnánk.
A viszonylag hirtelen jött, kontrollálatlan információözön azonban korábban nem létezett problémákat okoz: nincs világméretekben átgondolt, központi tartalomfejlesztés, irányítás és kontroll.
Bárki, bárhol, bármilyen információhoz juthat és juttathat másokat. A testileg, de itt elsősorban lelkileg éretlen gyermekek a
cenzúrálatlanság folytán olyan mennyiségű felnőtt tartalmakkal
találkoznak, amelyek negatívan befolyásolják szellemi érésüket. A
média által nap mint nap közvetített agresszív viselkedésformák
sajnálatos módon szintén korlátlanul bombázzák az amúgy instabil,
fejlődésben lévő gyermeklelket. Angolszász kutatók felmérése alapján egy gyermek 14 éves korára átlagosan 300 ezer gyilkosságot lát a
televízióban, így méltán várhatjuk tőle, hogy kamaszkorára immu
nissá válik az erőszakkal szemben.
A korlátlan, kontrollálatlan internet-használat és a média kártékony hatása együttesen vezet a kortársbántalmazás sajnos jól ismert
jelenségéhez, aminek egyik modern formája az internetes bántalmazás (cyber bulliyng). Kamaszok különböző sértő, bántalmazó
videókat készítenek modern rádiótelefonjaikkal, közvetítik a weben,
ami a sértett fél szempontjából vagy agresszív, vagy megbújó, visszahúzódó magatartást vált ki. Előbbiből bűncselekmény, utóbbiból
depresszió születik.
XVI. Benedek pápa idén januárban a tömegkommunikációs
világnapra írt üzenetében Isten ajándékának nevezte az internetet,
gondoljunk erre akkor is, amikor gyermekünk felügyelet nélkül
használja a világhálót, netán eddig nem megszokott módon erőszakossá vagy visszahúzódóvá válik.
Dr. Vojnisek Zsuzsanna
klinikai orvos, I. számú Gyermekklinika
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A rendezvény ingyenes volt. Minden megérkezőnek valamilyen
sportfeladatot kellett teljesíteni, amit ajándékkal jutalmaztunk.
Egészségsarok is működött, ahol sok finomságot lehetett kapni,
kóstolni, az elveszített energiát pótolni.
A látogatók száma pozitív visszajelzés számunkra, amely alapján
már szervezzük következő sportrendezvényünket, amelynek várható időpontja május 14. lesz. Ismét különböző érdekességekkel
várunk mindenkit, hogy tegyünk egy lépést az egészségünkért!
Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik a segítségünkre voltak a rendezvény megvalósításában.
Gogolák Éva

Jótékonysági bál
Jótékonysági bált rendeztek 2010. április 17-én a Gagarin Vendégházban
az FC Dabas SE utánpótláscsapatainak a támogatására, amelyen megjelent Kőszegi Zoltán, Dabas polgármestere, az FC Dabas elnöke, valamint
dr. Szűcs Lajos, a térség régi-új országgyűlési képviselője.
A rendezvény bevételéből – amely összesen 160 000 forint – a különböző korosztályos csapatok számára sportfelszereléseket kíván vásárolni az egyesület. Az FC vezetése várja azoknak a támogatását is, akik nem
tudtak részt venni a bálon, azonban fontosnak érzik az utánpótlás korosztály technikai feltételeinek a javítását. Külön köszönet illeti Danyis
Jánost, „Jasint”, aki nem kis erőfeszítést tett annak érdekében, hogy a
jótékonysági rendezvény létrejöjjön, valamint azokat a szülőket, akik
megtisztelték a rendezvényt, s mindenkit, aki úgy érezte, hogy számára
fontos a dabasi utánpótlás.				
BB
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Focitábor

FIT-KID I. Osztály

A tábor Sáriban, a sporttelepen kerül megrendezésre
2010. június 28.–július 2. között.
A táborba 9–16 év közötti gyerekek jelentkezhetnek
(fiúk és lányok egyaránt).

Hódmezővásárhely városa adott otthont a FIT-KID
I. osztály versenyének április 14-én. A rendezvényt a
Hód-Fitness SE rendezte a városi sportcsarnokban. A
megmérettetésen a Szimultán SKE versenyzői ismét
jól teljesítettek. A hódmezővásárhelyi és az üllői eredmények alapján kvalifikálták magukat a versenyzők a
május 15-i dabasi döntőbe.
Hódmezővásárhelyen a következő eredmények
születtek:
FIT-KID egyéni:
III. korcsoport
			
IV. korcsoport
VII. korcsoport
			
			
VIII. korcsoport
			

A foglalkozások reggel 9.00-kor kezdődnek és délután 17.00kor fejeződnek be.
A tábor nonprofit jellegű, ezért az edzőtábor fizetendő részvéte
li díja 20 000 Ft, amely összeget, a jelentkezési lap kitöltésével egyidejűleg kell befizeti az egyesület számlájára.
A program díja tartalmaz két komplett garnitúra feliratozott
futballfelszerelést (2 mez, 2 rövidnadrág, 2 sportszár) ebédet, innivalót, valamint természetesen az edzések és más szakmai, illetve az
átvezető programokon való részvételt. Focicipőt (gumis és edző
cipő), sípcsontvédőt mindenkinek magának kell hoznia!
A táborvezető Keresztúri András – az FC Dabas felnőtt labdarúgócsapatának vezetőedzője, az FC Dabas utánpótláscsapatainak
szakmai igazgatója, UEFA „A” diplomás edző, 20-szoros Magyar
válogatott labdarúgó.
A programokat vezeti: Pári Sándor és Tóth János – egyetemi
adjunktus, labdarúgó-szakedző, UEFA” A”. Segítőik a Semmelweis
Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) testnevelő-edző
szakos hallgatói.
A Szakmai program szerint a délelőtti foglalkozások főként
technikai jellegű elemeket tartalmaznak, a korosztályos képzésnek
megfelelően. A második (délutáni) edzésen pedig ezeknek a tanult
elemeknek a beépítésén lesz a hangsúly, a különböző játékhelyzetekben.
A programok szakmai színvonalát emelik még volt és mai válogatott játékosok, NB I-es edzők, szakvezetők, meglepetésvendégek,
akikkel beszélgethetnek és fotókat is készíthetnek a gyerekek.
A táborral kapcsolatos bővebb információk a

www.fcdabas.hu
internetes oldalról szerezhetők be, vagy közvetlenül
Keresztúri Andrástól kérhetők
a 06-20/323-8487-es telefonszámon.

Radnai Réka		
Jenei Meláni		
Csernus Anna		
Gergely Glória		
Gazda Bella		
Rigó Bianka		
Gecser Eszter		
Csizmadi Dóra		

FIT-KID csapatverseny:
I. korcsoport, duó
3. helyezés
		
II. korcsoport, kis csapat 1. helyezés
		
		
III. korcsoport, duó
1. helyezés
		
3. helyezés
		
III. korcsoport, nagy csapat 2. helyezés
		
		
		

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

Gombos Gréta,
Jenei Meláni
Gergely Glória,
Csernus Anna,
Kovács Attila
Bennárik Dóra,
Gecser Eszter
Gazda Bella,
Csizmadi Dóra
Csernus Anna, Csizmadi
Dóra, Gazda Bella, Gecser
Eszter, Rigó Bianka,
Juriga Fanni

2010. május

Dabas 25

sport

FITNESZEREDMÉNYEK

DÍJUGRATÁS

Az elmúlt időszakban több versenyen is részt vettek a Szimultán SKE
sportolói. A különböző szintű gyermek fitnesz megmérettetéseken az
egyesület sportolói eredményesen szerepeltek.

Ismét benépesült a simonpusztai lovaspálya, április 23–25-én, a
Simonpusztai Lovasklub által megrendezett háromnapos díjugrató
versenyen.
A versenynapokon 30 versenyszám került megrendezésre, melyekre több mint 236 ló és 148 lovas nevezett. Városunk sportolója,
Lovestyán Rita, a Szervál Sportegyesület versenyzője a szombati versenynapon állt rajthoz Titusz nevű lovával. A páros hibátlan, precíz
lovaglással, 64,89 mp-es időeredménnyel a 11. helyen végzett.
A versenyszám hiba-idős elbírálással zajlott, azaz a helyezések sorrendjét a pálya teljesítésének ideje és a lovagolt hibapontok száma
határozta meg. Rita elmondta, hogy lovának két hónapos kényszerpihenője után ez volt az első versenye.
A cél egy korrekt, hibátlan lovaglás volt, melyet sikeresen végrehajtottak. Elégedett lova teljesítményével, és készülnek a következő versenyekre.
A lovast legközelebb május 1-jén láthatjuk Dömsödön.

FIT-KID II osztály GP, Várpalota
A várpalotai versenyen a Szimultán SKE FIT-KID második vonalában versenyző sportolói az alábbi eredményeket érték el:
II. korcsoport:
Garajszki Gréta
1. helyezés
III. korcsoport:
Szilágyi Dóra
6. helyezés
Dori Renáta
8. helyezés
IV. korcsoport:
Pelikán Petra
2. helyezés
V. korcsoport:
Kollár Lili
2. helyezés
VI. korcsoport:
Répás Vanda
2. helyezés
Pádár Rebeka
3. helyezés

VII. dabasi futónap
2010. május 30-án immár hetedik alkalommal kerül sor a Dabasi
Futónap megtartására.
A futóverseny 3 km-es és negyed maratoni táv (10,548 km) teljesítésére nyújt lehetőséget négy korosztály (alsó és felső tagozatosok,
középiskolások, valamint 18 év felettiek) számára. A rajt és a cél a
Dabasi-Diego Sportcsarnok előtti területen helyezkedik el.
Regisztráció és az ajándék póló felvétele 8 órától a helyszínen!
További információk: tel.: +36-30/9608-507
e-mail:acs.ferenc@dabas.hu

www.dabasifutonap.hu

Meghívó
Garajszki Gréta
FIT-Dance országos verseny, Csongrád
A csongrádi versenyen azok a sportolók indultak, akik még a FIT-KID
kategóriában nem szerepelhetnek, azonban ezeken a rendezvényeken
elért jó eredményekkel lehet bejutni az eggyel magasabb osztályba.
A Szimultán SKE versenyzői a következő helyezéseket szerezték meg
Csongrádon:
I. korcsoport:
Szilágyi Réka
3. helyezés
II/A korcsoport:
Pelikán Réka
2. helyezés
Mihály Dorina
7. helyezés
II/B korcsoport:
Harmincz Lili
2. helyezés
III. korcsoport:
Kovács Esztella
11. helyezés
VI. korcsoport:
Molnár Lilla
7. helyezés
VII. korcsoport:
Gavló Tímea
4. helyezés
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Szeretettel várunk minden borkedvelőt
2010. május 29-én, szombaton megrendezendő
ÓCSAI BORNAPUNKRA
az öregpincékhez.

Major Attila
pincetulajdonos, szervező

ÜVEGES GYORSSZOLGÁL AT
DABASON ÉS VONZÁSKÖRZETÉBEN
SZABÓ ZOLTÁN

TEL.: 06-30/527-0471

sport

Lovas nap a Jubileumi parkban
Városunkban 15. alkalommal rendeztük
meg a „Dabasi Lantos Mihály Lovas SE”
által szervezett fogathajtó versenyt, melyen
„C” kategóriás (amatőr) versenyzők vettek
részt 3 megyét képviselve (Bács-Kiskun,
Pest, Békés megye).
Húsz versenyző nevezett a versenyre. Az
idő mindenkinek, viszont a siker immár
harmadik éve fülöpházai Vicus Szabolcsnak
kedvezett. Mind az alap akadályhajtó, mind
a délután megrendezett vadászhajtó versenyt ő nyerte meg.

Az idei versenyen érdemként könyvelhettük el és a sport fejlődéséhez járul, hogy
négy 20 év alatti versenyző állt starthoz.
Elé g nag ysz á mú né z őköz önsé ge t
köszönthettünk és szórakoztathattunk,
hiszen a csikós bemutatót és a Mészáros
gyermekek lovas programját is megtekinthették. A kirakodóvásár és az állatsimogató
is emelte a rendezvény színvonalát.
Ezúton szeretnénk megköszönni támogatóinknak, hogy segítették e gyönyörű nap
még kellemesebbé tételét.

Támogatóink:
Dabas Város Önkormányzata
DTL Kft. (Bálint Gábor)
Remondis Dabas
Fridrich Zoltán vállalkozó
Rádió Dabas
Bokros Kft.
Czeróczki Díszfaiskola
Kancsár és Tsa. Kft.
Vogtland Kft.
Szilágyi Zsolt
elnök

FÉRFI KÉZILABDA

Eredmények
NB I/B	
Dabas-Diego KC–Ózd
Nyíregyháza–Dabas-Diego KC
Dabas-Diego KC–Békés

felnôtt
26:19
28:32
30:24

ifjúsági
37:18
37:30
41:27

Hazai mérkőzések időpontjai:
Dabas-Diego KC–Hajdúböszörmény
Dabas-Diego KC–Kiskunfélegyháza

05. 09.
05. 23.

18.00
18.00

NB II	
Dabas-Police-Kop KC–Füzesabony
Dabas-Police-Kop KC–Gyömrő
Dabas-Police-Kop KC–Albertirsa
Gödöllő–Dabas-Police-Kop KC

felnőtt
34:30
30:29
27:22
36:29

ifjúsági
34:30
31:33
40:22
43:24

Hazai mérkőzések időpontjai:
Dabas VSE KC–Mogyoród

05. 16.

18.00

Az ifjúsági csapatok két órával a felnőttek előtt kezdenek. A mérkőzéseket a Dabas-Diego Sportcsarnokban játsszák.
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Nyári Kosárlabdatábor
2010. augusztus 16–21.

(Hétfőtől szombatig, összesen 6 nap!)

I

GAME!

Helyszín: Gyomaendrőd
Szállás: faházakban • étkezés: naponta 3-szor, (reggeli, ebéd,
vacsora)
A tábor díja: 30 000 Ft
Táborvezető: Rátkai Zoltán kosárlabdaedző
Mobiltelefon: 06-20/398-3305 • e-mail: ratkaizoli@freemail.hu

Jelentkezési határidő: 2010. június 15.
A Jelentkezési lap leadásával és a tábor díjának (30 000 Ft) befizetésével!
Tudnivalók:
A szálláshely a város szélén, a Ligetfürdő és a Hármas-Körös
között félúton (5-5 percnyi séta), árnyas akácerdőben található,
elhelyezés 8 fős faházakban. A 130 m 2-es közös helyiség, mely
tévével, videóval felszerelt, ill. a közös tisztálkodási helyiség szolgálják továbbá a vendégek kényelmét. Az étkezés a táborban
megoldott, de hangulatos szalonnasütésekre és bográcsolásra is
van lehetőség.
A tábor közelében található a Városi Sportcsarnok, mely 5
perc séta a szálláshelyről. Szintén 5 percnyi sétával elérhető a
város termálfürdője, mely úszómedencéjével, lazító- és termálvizes medencéivel szintén kapcsolódhat a teljes körű edzésprogramhoz. Lehetőség van biciklizésre, futásra a gáton, valamint
lazító sportokra a tábor területén.
Megközelíthetőség:
Gyomaendrőd a Budapest–Lőkösháza vasútvonalon fekszik,
vonattal, átszállás nélkül 2 óra alatt elérhető. A tábor a vasútállomástól 15 percnyi séta, de a helyi járatos busz a tábor kapujáig
hozza a vendégeket. Autóval a Szolnok–Törökszentmiklós–
Békés (46-os út) útvonalon megközelíthető.
A tábor nyitott, minden érdeklődőt szívesen fogadunk, amíg
van szabad létszámkeretünk (max. 16 fő)!
Egyéb információt az edzőtől kérhettek a fent megadott telefonszámon.			
Rátkai Zoltán
edző
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hirdetések

Orrdugulással, nehezített orrlégzéssel járó homlok-, arc-,
tarkótáji fejfájások, arcüreggyulladás, hátra, a torokba
csorgó váladék, száraz, kínzó köhögés, visszatérő fülfájások
nehezítik Ön vagy gyermeke napjait, éjszakáit?
Orrhigiénés orvosi rendelésen, speciális technikával
(Proetz-módszer) megoldást kínálunk
az arra alkalmasoknál.
Dr. Jákli Györgyi
Előjegyzés: 06-20/973-6328
Dabas, Luther utca 10.
hétfő, szerda: 16.00 órától, szombat: 8.00 órától
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