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„Düh csikarja fenn a felhőt,
fintorog.
Nedves hajjal futkároznak
mezétlábas záporok.
Elfáradnak, földbe búnak,
este lett.
Tisztatestű hőség ül a
fényesarcú fák felett.”
Radnóti Miklós: Július
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Szakképzôközpont-avató és Pedagógusnap

Az idei pedagógusnapi ünnepség helyszíne a
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola volt.
Azért esett a választás erre az intézményre,
mert májusban elkészült az új TISZK szakképző központ, amely az Európai Unió és a
Magyar Állam támogatásával, pályázat
útján valósult meg. Az Önkormányzat és az
iskola közös egyeztetés után úgy vélte, hogy
az új, modern épület átadásának élményében a város valamennyi tanintézményének
osztoznia kell, ezért választották a pedagógusnapi ünnepség helyszínéül a Kossuth
Zsuzsanna Szakképző Iskolát május 26-án,
pénteken.
Az avatóünnepséget követően a rendezvény az aulában folytatódott Kőszegi Zoltán
polgármester köszöntőjével, valamint a
szakképzős tanárok és diákok közös műsorával. A versmondókat, a szólistákat és a
kórust Sztancsik Magdolna tanárnő készítette fel, akik színvonalas előadással köszöntötték a város pedagógusait. Az iskola színjátszó csoportja Karinthy Frigyes Visszakérem az iskolapénzt című írásának adaptációját adta elő elsöprő sikerrel. A darab ren-

dezője szintén Sztancsik tanárnő volt. A
rendezvény optimális feltételeinek megteremtésében közreműködött Valentyikné
Szakál Márta és Stégner Péter igazgató.
A program legünnepélyesebb momentuma a „Dabas Ifjúságáért” Kászonyi Dánieldíj átadása volt, amelynek első fokozatát
Járomi Lajosné, a Gyóni Géza Általános
Iskola történelemtanára vehette át. A második fokozatban két pedagógus részesült:
Balázs Ferencné, a Kossuth Lajos Általános
Iskola matematika szakos tanára, valamint

Mrázné Csernák Ilona, az 1. sz. Napközi
Otthonos Óvoda vezetője. Az ünnepségen
elismerésben részesült Ambrus Imre technikai igazgatóhelyettes a szakképző központ
építésében nyújtott segítségéért és a munkálatok állandó felügyeletéért.
A rendezvény végén Gombocz János, a
Semmelweis Egyetem pedagógia tanszé
kének vezetője tartott tartalmas és sok
humoros fordulatban bővelkedő előadást az
ünnepelteknek.
Szerk.

Új Családi Napközi és Védônôi Szakszolgálat
Május 26-án megnyílt az új Családi
Napközi és Védőnői Szakszolgálat a Luther
utcában Dabas-Gyónon. Az intézmény a
Családi Napközi és Nappali Ellátás
Infrastrukturális Fejlesztése Dabason
KMOP-2008-4.5.1 nevű projekt megvalósulásaként jött létre az Európai
Unió és a Magyar Állam támogatásával.
A felújított épület a Babaház Családi
Napközin kívül a védőnői ellátásnak is
helyet biztosít. Az ünnepélyes átadáson
Kőszegi Zoltán polgármester mondott
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avatóbeszédet, majd az intézmény növendékei, a gyerekek rövid műsorral kedveskedtek
a jelenlévőknek. Ezt követően Gémesi
Andrea, az intézmény vezetője méltatta a
napközi jelentőségét, majd Kátai Ferencné
vezető védőnő mondott ünnepi köszöntőt.
A nemzetiszín szalag átvágásánál
Kőszegi Zoltán polgármester mellett a
Képviselő-testület több tagja, Garajszki
Gábor projektmenedzser, Gémesi Andrea
intézményvezető és Kátai Ferencné is részt
vett az avatási ceremóniában.
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Megújult a Palacsintaparti
Dabas Város Önkormányzata a Megújulás
Évében rendhagyó Palacsintapartira invitálta a település tanintézményeinek kitűnő
diákjait. Idén június 19-én 14.00 órakor
megújult helyszínen, a Kossuth Zsuzsanna
Szakképző Iskolában várták a szervezők a
tanulókat. A program ünnepélyes részére
az aulában került sor, ahol a diákok dísz
oklevélben részesültek, amelyeket Kőszegi
Zoltán polgármester adott át az Önkor
mányzat elismeréseként. A Múzsák
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
színjátszói Janikovszky Éva Kire ütött ez a
gyerek? című írásának adaptációját adták elő

diáktársaiknak, majd egy rövid sorsolás
után a jelenlévők között gazdára talált öt
darab iPod. Ezt követően a tanulók kipróbálhatták a 4D-s technológiát, amelyet nagy
érdeklődés övezett. Megtekinthették az
intézmény csillagvizsgálóját is, de sajnos,
csak a felszerelésben, a hatalmas távcsőben
gyönyörködhettek, mert a csillagok csak
éjszaka látszanak. A rendezvény játékmestere Szabó Róbert volt, aki a világbajnoksághoz kapcsolódó kérdéseket tett fel a
jelentkezőknek és „dekázó” versenyt is rendezett, amellyel focilabdát nyerhettek a
bátor versenyzők.

Természetesen a palacsintázás sem
maradt el, hiszen a Nautilus étterem ízletes
palacsintával és üdítővel várta az éhesszomjas diáksereget az iskola ebédlőjében.
szerk.

nyílt Gyónon
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Ezzel a jelképes gesztussal megnyílt az
intézmény a szülők, gyerekek, vendégek
előtt, akik érdeklődéssel járták be az
épület helyiségeit.
Az új létesítmény átadásával Dabas
egy modern, az európai normáknak
megf elelő, többfunkciós intézménnyel
gazdagodott, amely a gyerekek biztonságos elhelyezését, és az anyák, a szülők
kényelmét, munkahelyükre való visszatérését szolgálja.
–szerk.–
2010. július
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Trianonra emlékezett a város közössége
június 4-én

Június 4-én, a trianoni döntés 90. évfordulóján Dabas Város Önkormányzata nagyszabású rendezvénysorozattal emlékezett a Magyarországot szétszaggató trianoni békediktátumra. A programok minden korosztályt
megszólítottak, a diákságtól az idôskorúakig. A szervezôk nemcsak a város polgárait várták az eseményre,
hanem a kistérség településeinek érdeklôdô lakosait és a Kárpát-medencei testvér- és partnervárosok
delegációit, valamint a testvér- és partneriskolák tanárait és diákjait. A rendezvénysorozat a Trianoni Emlékév
programjaihoz csatlakozott, és ezáltal felzárkózott sok száz másik magyarországi és Kárpát-medencei település sorába, amelyek fontosnak tartották a megemlékezést, s ezáltal kísérletet tettek a nemzeti egység meg
teremtésére, a békediktátum, a 2004. december 5-i rossz emlékû népszavazás okozta sebek begyógyítására.

„Testvériség határok nélkül”– Trianoni Városi Futás
Dabas Város Önkormányzata a trianoni
rendezvénysorozat keretében június 4-én
városi futást szervezett a 7–8.-os korosztály
számára. A rendezők egy trianoni tájfutást
igyekeztek megszervezni a dabasi lőtérben a
Béke utca és a Városi Strand között, annak
minden kellékével együtt. A júniusi szélsőséges időjárás azonban keresztülhúzta a számításokat, a hatalmas esőzések annyira feláztatták a talajt, hogy a terv meghiúsult. A
sportverseny tehát másik helyszínen valósult
meg, ahol a diákok száraz lábbal megúszták a futást, a Szent
János, Fő út, Szent
István út és Bartók
Béla út kerékpárútjain. A start a Sári
Faluház elől indult
és a cél a Dabasi
Sportcsarnok előtt
volt. A futás részt
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vevői a dabasi iskolák egy-egy ötfős csapata,
a kistérségből Kakucs és Újhartyán általános iskolájának csapata, valamint a székelyföldi Barót, a kárpátaljai Munkács és a délvidéki Zenta diákjai voltak.
A rendezvény alapkoncepciója az volt,
hogy a Trianon-témát az általános iskolás
korosztállyal is megismertessük, azonban
nem unalmas előadások keretében, hanem
játékos, sportos formában, mert a gyerekek
sokkal fogékonyabbak az információ ilyen
jellegű befogadására. A cél az volt, hogy
ismerkedjenek a fogalommal, az eseményekkel, a nevekkel, dátumokkal, de mindezt ne a tanórán megszokott rutinnal
tegyék, hanem új formában, egy játékos és
mégis komoly megmérettetés keretében,
amely örök emlék marad számukra. A trianoni városi futásban tehát a sporttelje
sítmény mellett a tudás is fontos volt. A
6 km-es távon öt ellenőrzőponton várták

a csapatokat a kísérőtanárok, és a gyerekek
itt tesztfeladatokat oldottak meg a történelmi témával kapcsolatosan. A rendezvény
eredményhirdetése a Dabasi Sportc sar
nokban zajlott, ahol minden csapat emléklapot, az első három helyezett Trianonkupát és díszoklevelet, s minden gyerek
ajándékcsomagot kapott, amely könyvet,
csokoládét és egy „Testvériség határok nélkül” feliratú pólót tartalmazott. A kupa
első helyezettje a Kakucsi Általános Iskola,
a második helyezett a Gyóni Géza Általános
Iskola, a harmadik pedig a Szent János
Katolikus Általános Iskola csapata lett.
A versenynek csak nyertesei voltak,
hiszen a diákok együtt lehettek határon túli
nemzettársaikkal, ismeretségek, barátságok
szövődtek köztük, és megtapasztalhatták,
hogy a baróti, zentai és munkácsi gyerekekkel összefűzi őket a közös anyanyelv.
Kapui

„Föl, föl, föl a magasba”
Trianoni országzászlót avatott Dabas közössége
Június 4-én délután
16.30 perckor megkondultak a dabasi
nyolc toronyban és az
ország valamennyi
pontján a harangok.
Értünk, magyarokért
szóltak, a 90 évvel
ezelőtti, tollvonással
elvégzett nemzetgyilkosság emlékére, a
feltámadás reményében. Örömt eli, mégis
ellentétes érzéseket keltő várakozással a lelkekben gyűlt össze Sáriban a Hajcsár utcánál, az egykori Bucsis-iskola előtti területen
trianoni országzászló-avatóra több mint
háromszáz dabasi és határontúli résztvevő.
A tízperces harangszó és a Himnusz
közös eléneklése után Szandhofer János
alpolgármester mondott ünnepi köszöntőt,
amelyben beszélt a Kárpát-medencei
magyarság összetartozásáról és az ezeréves
magyar államot ért trauma feloldásának
fontosságáról. Ezt követően felolvasta
Kőszegi Zoltán polgármester levelét, aki a
Parlament trianoni emlékülésén vett részt.

A köszöntő után Murányi László, Gyón szülötte, a Magyar Televízió egykori főmunkatársa elszavalta József Attila Nem, nem soha!
című költeményét. Majd Kollár Kinga és
Danyis Máté szólóéneke következett.
Az ünnepi zászlóavató beszédet Dabas
város díszpolgára, Zlinszky János professzor
mondta, majd a zászlófelvonás során a kárpátaljai, erdélyi és délvidéki csoportok képviselői a soha szét nem váló Kárpát-medencét
szimbolizálva széthintették az anyaföld
rögeit a talapzat körül. A történelmi egyházak képviselői felszentelték és megáldották a
több évtizednyi hányatott sors után helyreállított országzászlót.
Az avatóünnepség további részében fellépett a Szent János Katolikus Általános
Iskola Kamarakórusa, Gogolák Alexandra
és Gogolák Gábor. A zászló fontosságáról,
szentségéről beszélt Murányi László, majd a
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákjainak felvezetésével ünnepi koszorúzás következett. Az ünnepség a Szózat és a Székely
Himnusz eléneklésével zárult.
Az országzászló helyreállítása a Trianonemlékév jelentős eseménye, 300 ember és egy

nemzet közös szívdobbanása, elégtétel a 90 év
gyógyíthatatlannak tűnő
sebeiért. Június 4. az új
kezdet napja, a nemzeti
feltámadás reménye, mely
gyászban született és arra
int bennünket, hogy erősen
emlékezetünkbe véssük
Arany János gondolatait: „ha
minket elfú az idők zivatarja,
nem lesz az Istennek soha több
magyarja.”
Köszönet tel tar toz un k
mindazoknak, akik munkájukkal, felajánlásukkal hozzájárultak az emlékmű helyreállításához. Őket az alábbiakban név szerint is szeretnénk
kiemelni:
Pálinkás János, Podoba
Gábor, Ambrus Imre,
Soós Vilmos, Monori
Alfréd, az SMBB Bt., a
DAKÖV Kft.
Feldman László
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TRIANONI KEREKASZTAL a Táncsics Mihály Gimnáziumban
A trianoni megemlékezések zárór en
dezvényének, a kerekasztal-beszélgetésnek a
Táncsics Mihály Gimnázium adott otthont.
Az iskola aulájában mintegy száz érdeklődő
gyűlt össze, hogy meghallgassa a magyarországi és Kárpát-medence több tájegységéről
érkezett történész, író, szakíró, és más szaktekintély véleményét a trianoni döntés következményeiről, és vallomásukat arról, hogy számukra mit jelent e sajnálatos esemény. A
beszélgetés moderátora Pásztor Gergely történész, az intézmény igazgatója volt, aki abból
a gondolatból indult ki, hogy mindenkinek
megvan a maga saját Trianonja. A vendégek
személyes élményeikről, szívbemarkoló, átélt
emlékekről beszéltek, amelyekben határon
innen és túl sok volt a közös vonás.
A beszélgetésben több dabasi kötődésű
híres személyiség vett részt. Zlinszky János
professzor, volt alkotmányjogász, Dabas város
díszpolgára, Murányi László, gyón szülötte,
ismert televíziós személyiség, Szabó József
János hadtörténész, történelemtanár. A

Határon túli régiókat Popovics Béla munkácsi
történész, Petheő Attila felvidéki újságíró,
Locki Barbara zentai történelemtanár, Simó
Márton székelyföldi író, a téma szakértője,
Bá lint Csaba székely földi g yökerű,
Magyarországon élő keramikus képviselte.
A vélemények között szemléletbeli, világnézeti, a vidékekre jellemző sajátos színezetet
hordozó különbségek, az összmagyar lélekre
jellemző azonosságok és hangulatbeli eltérések voltak jellemzőek.
A beszélgetés hosszúra nyúlt, de ez a
néhány óra sem volt elég ahhoz, hogy nemzet-
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Gyóni Géza-emléknap
Gyóni Géza születésének 126. évfordulója előtt egy nappal, június
24-én Dabas Város Önkormányzata ismét méltó módon emlékezett
meg a költő nagyságáról és életművéről. A rendezvény a Gyóni Gézaszobor megkoszorúzásával kezdődött, majd az evangélikus templomban folytatódott, amelyhez ezer szállal kötődik az Áchim család,
hiszen a költő édesapja itt teljesített lelkipásztori szolgálatot.
Itt került sor az Idegen lantokon (Gyóni Géza versei tizenegy nyelven) című kötet bemutatására, amely Dabas Város Önkormányzatá
nak támogatásával készült. A kötet anyagát Valentyik Ferenc helytörténész gyűjtötte, évekig kutatta könyvtárakban, levéltárakban az
összegyűjtött anyagot. A kiadványban ötvenegy Gyóni Géza-vers
angol, német, francia, olasz, román, szlovén, szlovák, lengyel, bolgár,
svéd és eszperantó nyelvű fordítása szerepel. A kötet tartalmazza
még Longfellow, Thomas Moore és Oscar Wilde néhány versének
magyar nyelvű átköltését Gyóni Géza tollából.
A rendezvény második részében a dabasi, a fóti és a jászapáti motorosok lengyelországi emléktúrájáról tartott képes
beszámolót Molnár József és Pálinkásné Balázs Tünde.
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társaink kibeszéljék magukból a fájdalmat, a
sérelmeket, a megmaradás esélyeit latolgató
gondolatokat. Mintha közönség és előadó nem
akarta volna soha többé elengedni egymás
kezét, mert ebben az együttlétben megvalósult az az egység és harmónia, amely reméljük,
nemsokára az egész nemzetet áthatja.
Az este Popovics Béla kárpátaljai történész
végszavával zárult, aki pozitív beállítottságú
személyiségével, őszinte optimizmusával felemelte a lelkeket a reménykedés útkereséséből
a hit bizonyosságába.
Kapui Ágota

A Gyóni Géza-emléktúra résztvevői június elején Przemyśl-ben jártak, és az erőd falán emléktáblát helyeztek el Gyóni Géza tiszteletére,
aki itt írta a Csak egy éjszakára című megrázó erejű költeményét.
A megemlékezés a Gyóni Géza Nyugdíjas Klub Egyesület és az
evangélikus egyházközség szeretetvendégségével zárult.
K. Á.

önkormányzati hírek

Testületi hírek
A testület a Gyóni Lurkó Óvoda tornaszobával
történő bővítésére kiírt közbeszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánította. Az eljárás nyertesének a PATINA BT-t (2373 Dabas, Kölcsey
u. 6/A) hirdette ki. Az ellenszolgáltatás összege: 19 781 124 + 25% áfa, azaz bruttó
24 726 405 Ft.
A testület hozzájárult a dabasi 0418 hrsz.-ú,
„Mánteleki Tó” megnevezésű ingatlan bérbeadás útján történő hasznosításához, illetve
ahhoz, hogy a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba az ingatlan „Mánteleki Tó” néven kerüljön bejegyzésre.
A testület határozott arról, hogy a tavaszi áradások károsultjainak megsegítésére „Árvíz
károsultaknak” elnevezésű elkülönített számlát
nyit, melyen az adományozók által erre a célra
szánt összeget gyűjti az Önkormányzat. A
számlán összegyűlt adományok felhasználásáról 500 000 Ft-ig a polgármester, 500 000
Ft felett a Képviselő-testület dönt.
A Képviselő-testület 2010. június 24-én rendkívüli ülést tartott, ahol a Dabas belváros rehabilitációs építési-kivitelezési munkák tárgyában indított közbeszerzési eljárás eredményességéről az alábbiak szerint határozott:
A Kossuth Lajos Általános Iskola magastetőráépítésére, fejlesztésére vonatkozó 5. részt
eredménytelennek nyilvánította. Az eredménytelenség indoka [Kbt. 92. § c) pont], hogy egyik
ajánlattevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett – az ajánlatkérő
rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére
tekintettel – megfelelő ajánlatot. Az Önkormányzat
2010. évi költségvetése szerint a rendelke
zésre álló pénzügyi fedezet bruttó összegben
171 682 164 Ft, a legkedvezőbb ajánlati ár pedig
211 948 973 Ft. A hiányzó pénzügyi forrást ajánlatkérő nem tudja biztosítani.
A testület a piaccsarnok építésére vonatkozó 6. részt eredménytelennek nyilvánította. Az
eredménytelenség indoka [Kbt. 92. § c) pont],
hogy egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot.
Az adott részre rendelkezésre álló pénzügyi
fedezet bruttó összegben 153 000 000 Ft, a
legkedvezőbb ajánlati ár pedig 175 744 899 Ft.
A hiányzó pénzügyi forrást ajánlatkérő nem
tudja biztosítani.

A légkábeles telefonhálózat földkábeles
kiváltására vonatkozó 9. részt eredménytelennek nyilvánította. Az eredménytelenség indoka
[Kbt. 92. § a) pont] nem nyújtottak be ajánlatot.
A testület felhatalmazta a polgármestert a
döntések kihirdetésére, illetve arra, hogy a fenti
eredménytelen részek vonatkozásában közösségi eljárásrendben hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le, az ajánlati ár csökkentése érdekében, az 5–6. részek esetén valamennyi érvényes ajánlattevő meghívása, míg a
9. rész esetén 3 ajánlattevő meghívása mellett.
A testület a közbeszerzési eljárást az alábbi
részek tekintetében eredményesnek nyilvánította, és az eljárás nyerteseit az alábbiak szerint hirdette ki:
keviép Építőipari és Kereskedelmi Kft., 4025
Debrecen, Széchenyi u. 46.
1. rész: Szent István tér és Bartók Béla út tájépítészeti rendezése net tó ajánlati ár
187 922 000 Ft • Pesti Építő és Faipari Zrt.,
2141 Csömör, Sármány u. 3.
2. rész: a Jubileumi Park fejlesztése nettó ajánlati ár: 40 065 084 Ft
3. rész: a Bíróság – Földhivatal épületének
homlokzatfelújítása nettó ajánlati ár 45 711 170
Ft
4. rész: a Táncsics Mihály Gimnázium homlok
zatfelújítása nettó ajánlati ár 38 857 037 Ft
GOMÉP IPARI ÉS KERESKEDELMI Kft.
6050 Lajosmizse, Dózsa György út 219.
7. rész: az Úri Kaszinó (Kossuth Műv. Központ)
felújítása nettó ajánlati ár 20 454 927 Ft
GA MAGYARORSZÁG Kft., 2045 Törökbálint,
Tópark u. 1/A
8. rész: Elektromos közművek építése, kiváltása nettó ajánlati ár 82 817 122 Ft
A fenti ajánlatok az adott rész tekintetében az
összességében legelőnyösebb ajánlatok.
A testületi ülésen a képviselők megtekintették
a Holcim Zrt. bemutatkozó előadását. A testület a Holcim Zrt. által, Dabas Város területén a
0766 hrsz.-ú ingatlanon Ellátó- és Logisztikai
Központ létesítésével kapcsolatban az aláb
biakról határozott:
Az Önkormányzat a Helyi építési Szabályzat
3. §. 25) szerint támogatja a beruházást, illetve
hozzájárul a HÉSZ 36. §. A Kh és a Kf jelű külön
leges építési övezet (kommunális hulladéklerakó és a fémhulladék-újrahasznosító, előkészítő
területe) övezeti előírásainak módosításához,
ill. az övezeti besorolás pontosításához.

A Képviselő-testület a Kossuth Művelődési
Központ részére az elnyert pályázati támogatás
terhére 2 db konténer raktár (815 000 Ft), 1 db
fotónyomtató (130 000 Ft) és1 db hangszer
(népi brácsa – 114 000 Ft) beszerzéséhez egyszeri beruházói jogkört engedélyezett.
A Képviselő-testület a 2. sz. Napköziotthonos
Óvoda óvodavezetőjének (magasabb vezető)
Kecskésné Harmincz Jolánt bízta meg 5 évre,
illetménye bruttó 327 800 Ft.
A Képviselő-testület a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola igazgatójának (magasabb
vezető) Baranyi Bélát bízta meg 5 évre, illetménye bruttó 301 200 Ft.
A Képviselő-testület a 2010/2011-es tanévtől
a MÚZSÁK AMI-ben az alábbiak szerint határozta meg a térítési díj összegét:
egyéni képzésen oktatott művészeti ág (zeneművészeti ág) 22 000 Ft/év/tanuló
csoportos képzésen oktatott művészeti ág(ak)
(képző- és iparművészet, festészet, tánc, színjáték) 12 000 Ft/év/tanuló
A testület a 2010/2011-es tanévtől a MÚZSÁK
AMI-ben az alábbiak szerint határozta meg a
tandíj összegét:
egyéni képzésen oktatott művészeti ág (zeneművészeti ág) 117 000 Ft/év/tanuló (két vagy
több tanszak esetén, 6 éven aluli és 22 év
feletti tanulók esetén)
csoportos képzésen oktatott művészeti ág(ak)
(képző- és iparművészet, festészet, tánc, színjáték) 40 000 Ft/év/tanuló két vagy több tanszak esetén, 6 éven aluli és 22 év feletti tanulók
esetén)
A testület megbízta a Pilisi Parkerdő Zrt.-t
faaprítékos fűtés létrehozásának költségelemzésére a Kossuth Lajos Általános Iskola és a
Sportcsarnok vonatkozásában.
A testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
mezőgazdasági termelését 100 000 Ft-tal
támogatta az általános tartalék terhére.
A testület hozzájárult ahhoz, hogy a Dr. Halász
Géza Szakorvosi Rendelőintézet az építés idejére igénybe vegye a felszabadult Erkel Ferenc
úti óvoda épületét, rendelés céljára. Az átalakítások szükséges költségeit a rendelőintézet
viseli.
A képviselők döntöt tek arról, hogy a z
Önkormányzat pályázatot nyújtson be a Holcim
Hungária Otthon Alapítvány részére bérlakás
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állomány növelése céljából. A testület felhatalmazza a Polgármestert annak a két ingatlannak a kiválasztására, melyen a bérlakások
kialakításra kerülnek.
A testület határozatlan időre engedélyezte a
Dabasi Nagycsaládosok Egyesülete (képviselő: Nagy Vilmos) részére a „Dabas” név felvételét és használatát.

A Képviselő-testület az árvízkárosultak megsegítésére az alábbi döntéseket hozta:
Csatlakozott az országos felajánlásokhoz, és
az augusztus 20-i városi tűzijátékra szánt
összeget felajánlotta az árvízkárosultak javára.
Engedélyezte a Köztisztviselők Napja reprezentációs költségei erejéig a hivatal dolgozóinak felajánlását.
Vállalta 22 gyermek és 2 felnőtt táboroztatását.
A tavaszi áradások károsultjainak megsegítésé-

re a Nemzeti ünnepek programjai szakfeladatról
(augusztus 20-i tűzijáték) 300 000 Ft-ot, a
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
szakfeladatról (Köztisztviselők Napja reprezentációs költségei) a költségek levonása után
fennmaradó összeget átcsoportosította, a
számlán összegyûlt pénzből elsősorban építőanyag-vásárlással támogatja az árvízkárosultakat, és amennyiben szükséges, támogatja a
táborozás költségeit is.
Dr. Kozák Beatrix

Köszönet a páratlan összefogásért
ÁRVÍZ 2010. június 1–3.
Páratlan összefogást tapasztalhattunk a bajban, vállalkozók és
magánszemélyek, a település minden városrészének polgárai egy
emberként próbáltak segíteni a veszélyben lévő sáriakon, ki-ki lehetősége, ereje, tehetsége szerint.
Köszönöm az önzetlenségét, az áldozatkészségét, az emberséges
hozzáállását.
Kőszegi Zoltán
polgármester

Fotók: Karlik Dóra

Dabas Város Önkormányzata nevében szeretném köszönetemet
kifejezni mindazoknak, akik a dabas-sári ár- és belvízveszély napjai
ban a sári hídnál fáradságot nem kímélve vettek részt az árvízkárok
elhárításában és a víz betörésének megakadályozásában. Köszönöm
a nagylelkű felajánlásokat, amelyek megkönnyítették és segítették a
sári hídnál folyó munkálatokat. Ezzel a nemes gesztussal hatékonyan járult hozzá az ár- és belvíz megfékezéséhez és a már meglévő
károk mérsékléséhez, a veszély elhárításához.

A Sári hídnál és a település belvízproblémáiban segítséget nyújtók névsora

Elnézést kérünk azoktól a jó szándékú magánszemélyektől és vállalkozóktól, akinek a neve kimaradt a felsorolásból, ugyanis a
munka és ijedelem hevében nem készült lista a második és harmadik árvizes nap segítőiről. Nagyon örülnénk, ha bejelentkeznének
a Polgármesteri Kabinetirodában a 06-29/561-211-es telefonszámon, hogy nekik is méltóképpen megköszönhessük a segítséget.
Bennárik Ferenc • Sós Gábor • Szabados István • Gombár József • Gombár Tibor • Gombár Erika • Danyis Máté • Pálinkás Martin • Janicsák János • Majer
Gáborné • Majer Gergő • Majer Péter • Berényi Attila • Sós Gáborné • Völgyi Géza • Őrhegyi István • Buncsák Zoltánné • Buncsák Zoltán • Klötzlné
Bennárik Ilona • Krigel Vince • Radics Pál • Podoba János • Podoba Jánosné • Fentor Zita • Radics Roderik • Danyis Gábor, Danyisné Szabados Magdolna
• Jelenekné Bajusz Ildikó • Simon János • Gavló Imre • Batarán Lászlóné • Varga Istvánné, Varga Erika, ifj. Varga István • Varga Zsolt • id. Varga István •
Véghné Vida Mária • Lázár István • Bózsik József • Garajszki Mária • Buncsák Ferenc • Nachtler László, • Danyis Miklós • Simon Zsuzsanna • Pálinkás
János • Pálinkás Balázs • Pálinkásné B. Tünde • Pál István • Szabó Tamás • Mráz Gábor • Kiss Lajos, • Slezák István • Valentényi János  • Kocsír Gábor •
Pacsirta András • Suhajda Gábor • Zsolnai Zoltán • Klötzl Máté • Farkas Tibor • Bicsó Mihály • Husz Henrik • Babos József • Podoba János • Jurácsik
Gábor • Buncsák Gábor, • Szlezák Pál • Fojta András • Balogh László • Pucsinszki Miklósi • ifj. Pucsinszki Miklós • Farkas Roland • Mráz József • Podoba
István • Dormány Dániel • Tamás László • Bató Tibor • Suhajda István• Jurácsik Gábor • Sós István • Turcsány Ervin • Pacsirta János • Lajos Tamás •
Czene József • Czene Henrik • Balla József • Jelenek János • Tamás Gábor • Batarán Péter • Stark Gábor • Molnár Károlyi • Vajda Imre • Bálint József •
Podoba Dávid • Batarán Zoltán • Kmetyó Ferenc • Garajszki Richárd • Buzek József • Lakatos János• Krigel Vince • ifj. Buzek József • Pál István • Forczek
Roland • Garajszki Orbán • ifj. Malecz Tibor • Sós Zsolt • Opóczki Zoltán • Gogolák Tamás • Gombárné Zsolnai Teréz • Pucsinszki Gábor • Bennárik Ádám
• Bennárik Jenő és felesége • Bennárik Nikolett • Volenszkiné Garajszki Gabriella • Volenszki Virág • Bozsik Sándorné • Balog Julianna • Monori Alfréd és
felesége • Jelenek Jánosné • Gombár László • Dabasi Sándor • Nagy János és felesége • Kecskés Viktor • Kecskés Gábor • Mráz Attila • Mráz Tibor • Bató
Péter • Prauda Zsolt • Nagy Zsolt • Weisz Márk • Gogolák József, Gogolák Józsefné • Bátki János Nyugdíjas Klub tagjai: Kovács István, Kovács Istvánné,
Petyus Zoltán, Parancs Pál • Közmunkások • VITAFORT – zsákfelajánlás • DABAS BETON Kft., Kancsár Ferenc, Máté Tamás – homok, zúzalékanyag-szállítás,
tehergépkocsi biztosítása • FERROTRANSZ Kft Suhajda Tamás – gépi munkaerő biztosítása • DAKÖV – gépi erő, munkatársak, WOMA autó • TŰZOLTÓSÁG,
Branyiczky Márk és munkatársai – lakóházaknál talajvízmentesítés, szivattyúzás • Pucsinszki Miklósné képviselő – zsák, csizma beszerzése a TRENDCOOP
Kft., Temesi házaspár segítségével • SODEXHO Kft., Magyar Sándorné – élelmiszer • Antalfy László – polgári védelmi mentés irányítása, koordinálása •
Lovassy Ádám – védelem  irányítása, koordinálása • Gál Imre –  védelem irányítása, koordinálása
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Köztisztviselôk Napja a Városházán

OKISZI hírek • OKISZI hírek
Info nap a dabasi középiskolákban
Az OKISZI iroda és a „18 körül” Alapítvány információs napot
tartott a Táncsics Mihály Gimnáziumban, illetve a Kossuth
Zsuzsanna Szakképző Iskolában.
A rendezvényen az érdeklődők tájékozódhattak a nyári munkalehetőségekről, a diákmunka-vállalás feltételeiről, valamint regisztráltathatták magukat azok, akik diákmunkát vállalnának.
Az érdeklődők mindemellett számos érdekes információt kaphattak az önéletrajzírásra, a munkaszerződésre és a „Start” kártyára
vonatkozó tudnivalókról, illetve a felsőfokú tanulmányokat folytató
diákoknak járó ösztöndíjakról.
Az OKISZI iroda minden regisztrált diáknak igyekszik felkutatni a környékbeli diákmunka-lehetőségeket, valamint segítséget
nyújtani a „nagybetűs” élethez.		
Jeszenszkyné Pávics Edina

Pályázati felhívás • Pályázati felhívás
Kedves Fiatalok!

Dabas Város Önkormányzata 5/2009. (I. 29.) számú rendeletével
tanulmányi ösztöndíjat alapított dabasi hallgatóknak. A rendelet
kritériumainak megfelelő felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók abban az esetben pályázhatnak, ha a pályázat benyújtását
megelőző két tanulmányi félévben legalább 4,5 tanulmányi átlagot értek el, illetve rendelkeznek nyelvvizsgával.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. szeptember
30. Az ösztöndíj folyósításának ideje 10 hónap (tanév szorgalmi
hónapjai). A pályázatokat a rendelet mellékletét képző adatlapon
kell benyújtani az OKISZI irodában, vagy a Polgármesteri
Hivatal 215-ös irodájában (2370 Dabas, Szent István tér 1/B).
Bővebb információ a www.okiszi.hu, illetve a www.dabas.hu
weblapokon, illetve a 29/561-267 vagy 29/561-265-es telefon
számokon vagy személyesen a fentebb megjelölt irodákban.
az OKISZI munkatársai

Fotó: Karlik Dóra

Dabas Város Önkormányzata július 2-án, pénteken délelőtt
kös zöntötte a köztisztviselőket a Városháza nagytermében. A
Polgármesteri Hivatal dolgozói egy egyszerű és költségtakarékos
rendezvény keretében ünnepeltek, ugyanis a programokra szánt
anyagi keretet egy szép gesztussal felajánlották a magyarországi
árvízkárosultak javára.
A rendezvényen minden köztisztviselő ajándékba kapott egy
Gyóni Géza-verseskötetet, amely a költő születésének 126. évfordulójára jelent meg. A könyvet a téma szakértője, kutatója és a kötet
szerkesztője, Valentyik Ferenc mutatta be, aki beszélt Gyóni Géza
rövid köztisztviselői pályafutásának időszakáról is.
Az ünnepelteket Garajszki Gábor jegyző és Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte, majd mindketten közreműködtek a „Dabas
Közszolgálatáért” Köztisztviselői Díj átadásában.
Ezt a rangos elismerést idén Perényi Istvánné, az Okmányiroda
dolgozója vehette át több évtizedes pontos és elhivatott közszolgálati tevékenységéért.				
K.Á.

SOSE HALUNK MEG
című musical a DDS-ben
„Nagy utazás! Azt mondtad, hogy ez az élet.” – Van olyan tévénéző
vagy rádióhallgató Magyarországon, aki ezt a dalt nem ismeri? Egy
nemzedék mozi-élményének musical-változata nagy utazásra készül
Koltai Róbert rendezésében ezen az őszön.
Gyuszi bácsi és Imike történetének zenés változata a színházak
után most szenzációs szereplőgárdával ország járásra indul.
Tizenhat város arénájában, sportcsarnokában, köztük a dabasiban
csendülnek fel majd Dés László dalai, és megaláztatások, kudarcok
után ismét győz Gyuszi bácsi. És vele győzünk mindannyian.
„Ugye tudtad, így nem érhet véget, csak hosszú volt ez az ősz….”
„Legyen úgy, legyen úgy” – énekli majd Gyuszi bácsi, és vele a többi
megalázott és megszomorított hatvanas évekbeli kisember az őszi
turnén. Többek között olyan színészek vállalkoztak eme színházi
társasutazásra Koltai Róbert mellett, mint Hernádi Judit, Lukáts
Andor, Esztergályos Cecília, Vándor Éva, Pikali Gerda, Debreczeny
Csaba, Spindler Béla, Egri Márta, Kertész Péter és sokan mások a
színházi világ élvonalából. A turné 2010. október 9-én érkezik meg
Dabasra, amely előadásra a jegyek már kaphatóak az ismert jegyirodákban és a www.interticket.hu internetes portálon.
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MEGKEZDÔDTEK AZ ÚTÉPÍTÉSEK
Dabas Város Önkormányzata a KMOP-2.1.2-09-2009-0016 számú
pályázaton közel 90 millió forint támogatást nyert a Vörösmarty úton
létesítendô kétoldali kerékpársáv építésére. A kivitelezés teljes költsége
meghaladja a 126 millió forintot, a hiányzó összeget az Önkormányzat
biztosítja.
A kétoldali kerékpársáv kiépítésével párhuzamosan a meglévő szilárd burkolatú út megerősítése és a csapadékvíz elvezetése is megtörténik. Az utcában zárt csapadékvíz-elvezető rendszer működik (500-as beton csapadékvíz-elvezető). A csapadékcsatorna aknái,
víznyelői a burkolati szint alá kerültek évekkel ezelőtt, ezért fémkeresővel végezték el a
feltárásukat. Ennek eredményeként a Vasút
út és a Kászonyi Dániel utca között jól működőnek találták a csatornát és a hozzá tartozó
tisztító aknákat. A Bartók Béla út és a
Kászonyi Dániel utca között nem találták
meg a csatornát, ezért kétoldali 300 KG PVC
csatornacsövet terveztek, új víznyelő akna
kialakításokkal.

A Vörösmarty utca itatott makadám burkolatú eredetileg, de felületi zárásként
MultiMac burkolatot kapott évekkel ezelőtt.
Gyalogosjárda betonburkolattal rendelkezésre áll a szelvényezés szerinti jobb oldalon,
teljes hosszban.
A tervezés során a műszakilag fenntartható, költségkímélő műszaki megoldásra és az
akadálymentes kialakításra törekedtek a tervezők. A településen lakók igényeinek felmérése nyomán a legnagyobb hangsúlyt a mozgásukban korlátozott személyek, valamint a
babakocsival közlekedő kismamák igényeire
fektették.
A Vörösmarty utca átlagosan 6,0 m burkolatszélességgel rendelkezik. A felmért forgalmi adatok és a több helyen szűk keresztmetszeti lehetőségek alapján kétoldali kerékpársáv kialakítása lehetséges. A meglévő burkolat mellett új útalapot kell kialakítani a
kerékpársávok részére, mintakeresztszelvény
szerinti rétegrenddel. A meglévő út és a ter-
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vezett kerékpársávok teherbírását azonosra
alakítják ki a vonatkozó útügyi műszaki
előír ás ok szerint. A tervezett szélesítés
2 5 1,65 m (1,5 m kerékpársáv + 15 cm fel
festés). A kerékpársávok széleinél folyóka
került betervezésre (víznyelőkkel), amely
megtámasztja az útburkolat szélét is.
Szintén kerékpárút épül Sári városrészben, a Tabáni úton. Ez a projekt a KMOP2.1.2-09-2009-0006 számú pályázat alapján
valósulhat meg, melynek teljes költsége meghaladja a 65 millió forintot, ebből a pályázaton elnyert összeg 47 millió forint, a különbözetet szintén Dabas Város Önkormányzata
biztosítja.
A tervezett útszakasz egy közel 7,5 km-es
egyesített gyalogosjárda és kerékpárút folytatása 770 méterrel. Célszerű lenne a temetőig
elvinni a kerékpárutat, de közben olyan akadályok találhatóak – hídépítés, elektromos
oszlopok áthelyezése, magántulajdonú földterület –, melyek elhárítására jelenleg nincs
lehetőség. Ezért csak az Ág utcáig épül meg a
járda és kerékpárút.
A Szent János úti torkolatnál gyalogos
átkelőhely készül, amely a kapcsolatot jelenti
a tervezett kerékpárút és a már meglévő
kerékpárút között.

A Tabáni út átlagosan 6 m burkolatszélességgel rendelkezik. Az országos forgalmi
adatok és az előzőekben megépült egyesített
gyalog- és kerékpárutak tapasztalatai alapján
optikailag elválasztott – színben és textúrában különböző – burkolattípus lett betervezve. A város kb. 10 km hosszúságú meglévő
kerékpárútjából ezt a típust tudja a lakosság
legjobban használni, mert egyértelműen

elkülönül (optikailag) a gyalogos és a kerékpáros rész.
A nyomvonalon több telefon és elektromos
oszlop kiváltása szükséges a 3,6 m szabad
szélesség biztosítása érdekében. A Tabáni
úthoz csatlakozó utaknál 10, illetve 15 m
hosszban és minimum 5 m szélességben
ívkorrekciót és burkolatmegerősítést terveztek, a közút kezelőjének előírása szerint.
A KMOP-2.1.1/B-09-2009-0010 számú
nyertes pályázat teszi lehetővé, hogy Dabason
az Ond, a Tas és a Huba utcák szilárd burkolatot kaphassanak. A beruházás teljes költsége meghaladja a 128 millió forintot, az elnyert
támogatás összege közel 84,5 millió forint.
A Tas vezér és Huba vezér utcákban
5,0 m, míg az Ond utcában 6,0 m szélességet
terveztek a helyszínrajzi kialakítások szerint.
A kiépítendő utak hossza 1156 méter, az aszfaltréteg vastagsága 8 cm. Az utak kétoldali

süllyesztett szegéllyel épülnek, teljes hosszban, minden érintett utcában.
Mindhárom utcában 1 m szélességű
nemespadka került betervezésre, valamint
1,5 m szélességben egyoldali gyalogos járda
épül a telekhatárok mellé, és kétoldali csapadékvíz-szikkasztó árok. A tervezett járdák
oldalában gyephézagos kővel burkolt árok
készül.
A pályázat részét képezi a zöldfelület fejlesztése is, ezáltal mindhárom utcában fasor
telepítését, füvesített és cserjével beültetett
terület kialakítását tervezzük. Összesen
1734 m 2-nyi területen lesz gyepesítés, 64 db
lombhullató fa, 350 db díszcserje kerül telepítésre. Ezen kívül 10 db hulladékgyűjtő
edény, valamint 10 db köztéri pad is kihelyezésre kerül.
Az útépítési munkák meglehetősen sok
kellemetlenséggel járnak, ezért kérjük a
lakosság szíves türelmét és megértését.
Balogh Gyöngyvér
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötések
10 éve (2000-ben) kötöttek házasságot:
július 15.
Kiss Lajos–Fazekas Brigitta
július 29.
Gyöngyösi Sándor–Tusák Csilla
Suhajda József–Bálint Lacrimioara
20 éve (1990-ben) kötöttek házasságot:
július 6.
Czeróczki János–Pálfi Ágnes
július 27.
Deák László–Bujna Margit
25 éve (1985-ben) kötöttek házasságot:
július 13.
Pergel László–Dori Ágnes
július 19.
Pacsirta József–Hartl Mária
július 27.
Nagy László–Juhász Mária
30 éve (1980-ban) kötöttek házasságot:
július 5.
Liszka Károly–Surgan Veronika
Petrányi Lukács–Garajszki Teréz Erzsébet
50 éve (1960-ban) kötöttek házasságot:
július 3.
dr. Füredi Árpád–Kele Mária
2010. május–június hónapban kötöttek házasságot:
május 7.
Magyar Dávid–Jakab Anita
június 4.
Hoffmann László–Tóth Anikó Anita
június 5.
Papp Gábor György–Ambrus Katalin
Tőkés Arnold–Rozbora Tímea
június 19.
Gattyán István–Hangya Anita
Péli Krisztián–Benkovics Emese
június 26.
Guttyan Gergely József–Gacsal Edina
Volenszki Zsolt–Márton Magdolna

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név
Születési idô
Molnár Ilona
1920. 07. 03.
Böcsödi Lászlóné
1920. 07. 05.
Szabados József
1920. 07. 12.
Pamuk Gáborné
1920. 07. 25.
Jurácsik Ferencné
1919. 07. 22.
Gogolák Péterné
1918. 07. 27.
Sztancsik Józsefné
1911. 07. 08.

Életkor
90 éves
90 éves
90 éves
90 éves
91 éves
92 éves
99 éves

Név
Balla Eszter
Farkas Viktor Roland
Miklósovics Mihályné
(Tornai Teréz)
Liptai Istvánné (Dankó Margit)
Precsinszki Pálné (Dori Erzsébet)
Pásztor Józsefné
(Záboji Gizella Katalin)
Mágori Zoltán
Ratovszky Gézáné (Halász Etelka)
Kollár Györgyi
Ribai János István
Puskás Istvánné (László Lídia)

Születési idô	Halálozás idôp.
1954. 10. 10.
2010. 06. 12.
1994. 11. 01.
2010. 06. 12.
1916. 07. 18.

2010. 06. 14.

1928. 06. 30.
1929. 08. 31.

2010. 06. 14.
2010. 06. 14.

1921. 03. 04.

2010. 06. 19.

1956. 09. 28.
1928. 09. 23.
1956. 03. 22.
1950. 01. 19.
1932. 03. 14.

2010. 06. 20.
2010. 06. 22.
2010. 06. 23.
2010. 06. 25.
2010. 06. 26.

Osztozunk a családok gyászában.
Gyermek neve
Kaufman Áron
Mikes Réka
Kiripóczki Rajmund
Somogyi Lia
Kucsák Viktória
Balázs Róbert Regő
Murányi Zalán
Bartos Richárd
Zsiga Regina Gréta
Lala Natália Eszter
Beles Szilvia
Szegfi Csongor

Újszülöttek
Születési idô
05. 19.
05. 21.
05. 27.
05. 27.
05. 30.
05. 31.
06. 03.
06. 03.
06. 04.
06. 13.
06. 14.
06. 19.

Anyuka neve
Szabados Éva
Balog Éva
Sztojka Enikő
Molitor Melinda
Majeczki Szilvia
Horváth Tímea
Tóth Kinga
Popovics Ágnes
Murárik Szabina
Kovács Eszter
Rösler Tímea
Bán Tünde

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!

Azoknak a júniusi újszülötteknek az adatait, akik ebbe a számba lapzárta
miatt nem kerültek be, a következő Dabasi Újságban jelentetjük meg.

Dabas legidôsebb embere

Isten éltesse sokáig Önöket!
Halottaink
Név
Rojcsik György
Hizsnyai Attila
Halmágyi Béla
Majeczki Miklós
Leányvári József
Tarjányi Sándorné (Bús Éva Anna)
Valovics Ferenc
Faldina Jánosné (Farkas Mária)
Babik Lászlóné (Deák Veronika)
Laczkó József
Nagy János
Gogolák Józsefné (Fojta Margit)
Balázs Márton
Juhász Józsefné (Gula Ilona)
Kosztolányi Sándorné
(Oláh Mária)

Születési idô	Halálozás idôp.
1962. 04. 04.
2010. 05. 11.
1955. 08. 30.
2010. 05. 22.
1944. 04. 17.
2010. 05. 23.
1935. 09. 21.
2010. 05. 23.
1952. 08. 21.
2010. 05. 25.
1952. 05. 06.
2010. 05. 26.
1956. 01. 22.
2010. 05. 27.
1945. 09. 03.
2010. 05. 30.
1916. 12. 20.
2010. 05. 31.
1943. 10. 16.
2010. 06. 02.
1952. 03. 23.
2010. 06. 05.
1929. 04. 14.
2010. 06. 09.
1926. 10. 14.
2010. 06. 09.
1960. 01. 10.
2010. 06. 10.
1934. 08. 17.

2010. 06. 11.

Június 24-én töltötte be 102. évét Opoczki Pali bácsi, Dabas legidősebb embere. Ebből az alkalomból meglátogatta és felköszöntötte születésnapján Kőszegi Zoltán polgármester.
A Dabasi Újság szerkesztősége jó egészséget kíván Pali bácsinak. Isten éltesse sokáig!
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Farkas Viktor
Roland temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és
bánatunkban osztoztak.
A gyászoló család

2010. július
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Akadálymentesítési konferencia
Dabason
2010. június 17-én Önkormányzati Pályázat megnyerése által,
Egyesületünk Akadálymentesítési előadást szervezett a Kossuth
Művelődési Központban. Meghívtuk a térség intézményvezetőit, civil szervezetek, vállalatok képviselőit, akik szép számban
megtisztelték rendezvényünket.
Neves előadóink az intézményekben, köztereken megvalósítható akadálymentesítési lehetőségeket, azok jogi vonatkozásait
tárták elénk, prezentációjukkal azt mutatták be, hogyan is
tehetnénk könnyebbé a fogyatékkal élő emberek számára a mindennapokban a tájékozódást és az ügyeik intézését. A megjelentek számára arra is lehetőség nyílt, hogy megismerkedjenek a
termékeket forgalmazó cégek bemutatott mintadarabjaival, például a különböző vakvezető burkolatokkal.
Ezúton is köszönjük a meghívott vendégek érdeklődését,
jelenlétét, továbbá az Átrium Idősek Otthona, a Vogtland
Pékség, a Kossuth Művelődési Központ és a dabasi Polgármesteri
Hivatal támogatását nagyszabású fórumunk létrejöttéhez.
Dabas és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete
Dabas, Szent István tér 1/B. Tel.: 29/561-208, 06-70/773-4072
www.datle.hu

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak,
akik Leányvári József (1952–2010) temetésén részt vettek,
sírjára koszorút helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.
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Nem csak a húszéveseké a világ…

A mindenki számára ismerős sláger dallamai is felcsendültek a
júl ius 3-án, Dabasi-Szőlőkben megtartott II. Dabasi Nyug
díjasklubok Találkozóján.
Az először 2009-ben Gyónon megvalósított program tapasztalatait felhasználva, az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint a
szőlősi Közösségi Ház anyagi támogatásával számos civil közösség
és intézmény együttműködése révén került megrendezésre.
A program délelőtt 10 órakor kezdődött, amikor a klubok főszakácsai és szorgos kuktái elfoglalták a főzősátrakat, majd a délelőtt
folyamán megérkeztek a klubok közösségei is. Díszítés került a
nagy étkezősátorba, abroszok, kancsók, virágcsokrok sorakoztak az
asztalokon. Az ízletes bográcsos ételek elfogyasztása után három
órakor kezdődött a nyugdíjas alkotó közösségek bemutatkozása.
Fellépett a Bátki János Nyugdíjas Klub Mamorettcsoportja, a
Dabas Városi Nyugdíjas Klub Őszirózsa Népdalköre, a Dinnyés
Lajos Nyugdíjas Klub Orchidea Népdalköre, a Kékibolya
Népdalkör, valamint a Gyóni Géza Nyugdíjas Klub képviseletében
Csíki Mihályné, Petróczy Attiláné és Lakos Árpád. A bemutatkozók után estig tartó mulatság következett.
A rendezvényen a négy nyugdíjasklub összesen több mint 140
fővel képviseltette magát.
Köszönettel tartozunk a dabasi Tűzoltóság dolgozóinak, akik az
étkezősátor felállításában és elbontásában segítséget nyújtottak.
Feldman László
a szőlősi Civil Közösségi és Művelődési Ház vezetője
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A Sári Közösségi Ház
július havi programjai

Hétfőnként:
16.00–18.00
18.00–19.00
19.30–22.00

Bazsalicska Citeracsoport próbái
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
Borovenka Néptánccsoport próbái

Keddenként:
16.30–19.00
19.30–20.30

Kreszoktatás (Fojta István) – időszakos
Torna (Ráczné Walter Annamária)

Szerdánként:
16.30–17.30
19.30–20.30

Moderntánc-oktatás (Goda Gabriella)
Torna (Gogolák Éva)

Csütörtökönként:
16.30–19.00
19.30–20.30

Kreszoktatás (Fojta István) – időszakos
Torna (Ráczné Walter Annamária)

Hírek a Roma Tanodából
2010. június 19., 18.00 óra. Évzáró a Gyóni Géza Általános
Iskolában.
A bizonyítványokat nézegetve az itt felsorolt tanodásokra nag yon
büszkék vagyunk: Oláh Vivien két elégtelent javított ki, Hochmayer
Renáta egy elégtelent javított ki, 2,6-ról 3,1 lett az év végi eredménye. Petrik Iza egy bukást javított, Gáspár Mária, Gáspár Anikó
Mónika amúgy is szép 4-es eredményét 4,2-re javította. Hochmayer
Rozália sikeres érettségi vizsgát tett. (Matematikából egy kicsit
segített a tanoda!) Kovács Arnold pedig magántanulóként megszerezte a 8. osztályról is a bizonyítványát, így mehet továbbtanulni.
Kovács Anikó Nikolettát és Petrik Georginát azért illeti dicsérét,
mert minden foglalkozáson jelen voltak és aktívan dolgoztak.
Treso Richard és Treso Tamás az év végén is jó eredményt értek
el. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákjai közül Rafael
Istvánt, Lakatos Georginát és Rafael Andreát illeti dicséret.
Dabason a Roma Tanoda működésével elkezdődött egy munka a
romák iskolai felzárkóztatása érdekében. Nagyon az elején vagyunk
még, de ezek az eredmények biztatóak. Vannak, akik nem vették
komolyan a felkínált lehetőségeket, ők majd augusztusban szépíthetnek, s bízunk benne, hogy szeptembertől másképpen gondolkodnak.
Jó nyaralást kívánunk, várunk benneteket szeptemberben! Van,
akit már augusztusban, pótvizsga felkészítésre…
Lakosné Kiss Katalin
a tanoda vezetője

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

Apáczai Közalapítvány
HATÁRTALANUL! program

A szecessziós Szabadka című nyertes pályázat keretében 2010. május
4–9. között 16 diák és 3 kísérőtanár utazott Szerbiába, Szabadkára,
hogy a határon túli magyar tannyelvű Politechnikai Középiskola udvarán egy „mini” szökőkutat készítsenek el közösen, az ottani diákokkal
együttműködve. Az iskoláink közti közös kapcsolat az építőipari szakmák oktatása. A mű elkészítésében a Kossuth Zsuzsanna Szakképző
Iskola villanyszerelő és kőműves diákjai vettek részt, hogy az ottani
burkoló diákokkal közösen felépítsék a „projekt-terméket”. Szabadka
egy szecessziós, kifejezetten közép-európai arculatú város, melynek
gyönyörű épületeit is volt alkalom megtekinteni a helyi diáklányok idegenvezetésével. Ellátogattunk Magyarkanizsára, ahol a Tondach cserépgyárban megismerhettük a bányászástól kezdve a teljes gyártási
folyamatot. Az itt elsajátított ismeretek a vizsgázó végzős kőműves
diákjaink számára igen hasznosnak bizonyultak (vizsgatétel!). A
munka után az iskola karaokepartit szervezett, ahol a két iskola diákjai
közösen énekelték a magyar dalokat. A hazatérés napján ellátogattunk
Palicsra, sétáltunk a tóparton és ellátogattunk az állatkertbe.
A szabadkai iskola pedagógusai és diákjai nagy szeretettel fogadtak minket, és a gondoskodásuk végigkísérte az egész ottani tartózkodásunkat. A program által kialakult új kapcsolat, reméljük, hosszú
távú lesz, szeretnénk, ha ősszel mi lennénk a szabadkai iskola vendéglátói.
Tanulmányút a Felvidéken: kultúra, színház, kereskedelem és
logisztika című nyertes pályázat során Szlovákia magyarlakta területeire látogattunk el 2010. június 12–17. között. A programban 35 élelmiszer- és vegyiáru-eladó, kereskedelem-marketing és közlekedés
logisztika szakos diák vett részt 4 kísérőtanárral. Karkó Henriett, a
Rockszínház alapítója és egyben szállásadónk is a búcsi Karkó
Panzióban, számos tartalmas programot szervezett számunkra.
Idegenvezetővel megtekintettük Pozsony régi városrészét. Jártunk
Dévény várában, Dunaszerdahelyen egy varrodai üzemben, logisztikai központban és a bősi vízerőműnél.
A zsitvatoroki emlékműnél is megálltunk egy fotó erejéig.
Királyfiakarcsán a Petőfi Baráti Társaság vendégelte meg a csoportot
és hallhattunk részleteket a Rockszínház rockoperájából is. Jártunk
Nyitra vidékén a Zobor-hegy lábánál az etnikai határon. Itt megdöbbenve tapasztaltuk, hogy mennyire kevés már a magyar lakos.
Ellátogattunk az egyetlen magyar tannyelvű középiskolába, ahol
mindössze 50 diák tanul, valamint meghallgattuk és megtanultuk a
zoboraljai himnuszt. Szabadidőre, szórakozásra is jutott idő, strandoltunk Párkányban és zenés-táncos estét is szerveztek számunkra.
Rudas Anita projekt-koordinátor
2010. július
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Helyismereti foglalkozások és vetélkedő
a Kossuth Művelődési Központban

Helyismereti vetélkedőn vettem részt június 3-án a Kossuth
Művelődési Központban.
A vetélkedő előtt több mint egy hónappal foglalkozások kezdődtek
három témakörben. Az első Dabas építészeti értékeiről szólt. Ebben a
témában Klaniczay Péter a kúriákról, Sztavinovszky Győzőné a
kúriaépítő dabasi családok tevékenységéről és az Úri Kaszinó történetéről, Kerekes László a város köztéri alkotásairól tartott nekünk előadást. A második témakör a hely- és művelődéstörténetről szólt.
Sztavinovszky Győzőné a településtörténetről, a Kossuth-család
dabasi kapcsolatairól, a város íróiról, költőiről és nevezetes személyeiről tartott ismertetőt. Az utolsó foglakozás előadója Valenytik Ferenc
volt, aki a híres dabasi költőről, Gyóni Gézáról beszélt nekünk. A harmadik témakör során Dabas természeti értékeivel ismerkedhettünk
meg. Sztavinovszky Győző a lápok világáról, a turjánosok növény- és
állatvilágáról, a természet és az ember viszonyáról, míg dr. Heneráry
László a gyógynövényekről tartott előadást. Minden foglalkozás
nagyon érdekes volt, sok új ismerettel gazdagodtunk.
A vetélkedő hatalmas izgalommal telt a versenyzők, a zsűri és a
szervezők részéről is. A feladatok mind a három témakörben alaposan
összefoglalták a tanultakat. Mindannyian értékes könyvcsomagot
kaptunk, a dobogós helyen végzett versenyzők külön könyvjutalomban részesültek.

Díjazottak:
I. helyezett: Rácz Bernát, Táncsics Mihály Gimnázium
II. helyezettek: Kirschteuer Gergő és Somodi Kristóf, Táncsics
Mihály Gimnázium
III. helyezett: Zsolnai Beatrix, Kossuth Lajos Általános Iskola
A vetélkedő nagyon jó hangulatban telt. Remélem, hogy ősztől
részt vehetek a helyismereti szakkör munkájában is.
Zsolnai Beatrix
A TÁMOP 3.2.3-08/2/KMR-2009-0009 európai uniós pályázati projekt keretén belül április 27. és június 1. között intézményünk azzal a céllal
adott otthont a helyismereti csoportfoglalkozásoknak, hogy felkeltsük a 10
és 18 év közötti diákok érdeklődését Dabas építészeti, természeti, illetve
hely- és művelődéstörténeti értékei iránt. Ősszel szeretnék szakköri formában folytatni a munkát. Várjuk további diákok jelentkezését is, akik szívesen megismerkednének városunk történetével, növény- és állatvilágával.
Németh Anikó
művelődésszervező
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A dabas-gyóni idôsek
otthona felvételt hirdet
– 1 fô KARBANTARÓ állásra.
Az alkalmazás feltétele: kazánfûtôi engedély,
hivatásos jogosítvány, büntetlen elôélet (erkölcsi)
Elônyt jelent: dabasi lakos, középiskolai
végzettség (szakmunkás-bizonyítvány)
– 1 fô KÖNYVELÔ állásra.
Az alkalmazás feltétele: mérlegképes könyvelôi
végzettség, 5 év kettôs könyvvitel területén
szerzett szakmai tapasztalat, büntetlen elôélet
(erkölcsi). Elônyt jelent: dabasi lakos
– 1 fô ÁPOLÓNÔ-GONDOZÓNÔ állásra.
Az alkalmazás feltétele: szakképzettség, büntetlen
elôélet
Elônyt jelent: dabasi lakos
Jelentkezés önéletrajzzal elôzetes telefonon történt
bejelentkezést követôen.
Telefon hétfôtôl péntekig 9.00–15.00 óráig:
06/30-206-3862

Mezôgazdászok, figyelem!
Alsónémedi külterületéről 2010. 06. 24-ére virradólag
ismeretlen tettesek eltulajdonítottak 83 db öntözőrendszerre csatlakoztatott Tisza–II. típusú szórófejet 415 000
Ft értékben. Feltételezhető, hogy az elkövetők a használt öntöző szórófejeket eladásra kínálják mezőgazdászoknak, ezért a rendőrség kérése, hogy amennyiben Önöknek eladásra kínálnak használt Tisza–II. típusú öntöző szórófejeket, értesítsék az esetről a Dabasi
Rendőrkapitányság megbízottját a 06-20/489-6721
telefonszámon.
Köszönettel: a Dabasi Rendőrkapitányság

intézményeink hírei, hitélet

Önkéntes munkával újult meg
a dabasi „Lurkó” Óvoda udvara
2010. június 12-én a dabasi „Lurkó” Óvoda dolgozói és a Budapest Bank helyi fiókjának munkatársai, családtagjai önkéntes munkával felújították az
óvoda udvarát a hétvégén. Az önkéntes programban a játszóudvar rendbetételére, parkosítására került sor. A bank minden évben kétszer megrendezett
Törôdés napja elnevezésû akciósorozatában idén
tavasszal országszerte 14 bankfiók vesz részt.
A 3. számú Napköziotthonos – Gyóni Művészeti Óvodák, köztük a
„Lurkó” Óvoda legfőbb célkitűzése, hogy a gyermekek szeretetteljes,
nyugodt légkörben, esztétikus környezetben fejlődjenek. A június 12-i
önkéntes akcióval a Budapest Bank dabasi fiókjának munkatársai is
hozzájárultak ennek megvalósulásához: családtagjaikkal és az óvoda
dolgozóival közösen vettek részt a kert rendbetételében, parkosításban, az udvari játékok lefestésében. Emellett a bank idén is közel
100 ezer forinttal járult hozzá a felújításhoz szükséges eszközök
beszerzéséhez. Az önkéntes segítségnyújtás nem újdonság a bankfiók
munkatársai számára, hiszen évek óta aktív szerepet vállalnak a helyi
közösség életében, idén 7. alkalommal vesznek részt valamely helyi
intézmény támogatásában. Tavaly a „Kipp-Kopp” Óvoda szépült meg
az önkéntes akciójuk eredményeként.
„Nagyon örülök, hogy munkatársaim szívügyüknek tekintik, hogy
a bank anyagi hozzájárulása mellett személyes közreműködésükkel is
segítsék a város civil szervezeteit, gyermek- és ifjúsági intézményeit.
Az akciók révén hozzájárulhatunk a gyerekek fejlődéséhez, életterük
megszépítéséhez. A program népszerűségét mutatja, hogy évről évre
több kollégánk és családjuk vesz részt az önkéntes akcióban” – mondta Halengár László, a Budapest Bank dabasi fiókjának vezetője.
A Budapest Bank idén tavasszal országszerte 14 helyszínen rendezi
meg az immár hagyományosnak számító önkéntes jótékonysági programsorozatát A „Törődés napja” elnevezésű rendezvényeken a bankcsoport több száz munkatársa vesz részt évente kétszer családtagjaival
a helyi civil társadalom támogatását célzó akciókban, hogy szociális és
oktatási intézmények épületeinek felújításával, játszóterek építésével,
helyreállításával és parkok kialakításával járuljanak hozzá sok száz
gyermek lakókörnyezetének és életkörülményeinek fejlesztéséhez.
Emellett a bank a rászoruló intézmények alapítványait több millió
forinttal támogatja.

A gyóni Baba-mama klub
nyári programja
július 7.
		
július 14.
július 21.
július 28.

augusztus 4. Anyatejes táplálás világnapja
augusztus 11. Strandolás a Dabasi Strandon
augusztus 18.	Hogyan fejlődik a baba? – beszéd, játék, táplálás dr. Vojnisek Zsuzsanna gyermekorvos
augusztus 25. Baba-mama torna bemutató Varró Erikával
szeptember 1.	Tejfogak, fogszabályozás
dr. Balogh Katalin fogorvos
szeptember 8. Kisvonatos kirándulás
Helyszín: Halász Móricz-kúria
Időpont: 16.00 óra
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
***

Szeretettel meghívjuk Önt az Anyatejes Napra
a Halász Móricz-kúria nagytermébe
(Dabas-Gyón, Kossuth Lajos út 7.),
amelyet az Anyatejes táplálás világnapja
alkalmából rendezünk

2010. augusztus 4-én, szerdán 16.00 órától
Koordinátorok: Gáspár Ilona, Nagy Tiborné védőnők

Program:

16.00
Megnyitó, köszöntő
16.15–16.35 Tükröm, tükröm, mondd meg nékem
Karácsony Andrea családgondozó
16.35–16.45 Az anyatej jelentősége
Kátai Ferencné vezető védőnő
16.45–17.00 Felsőlégúti betegségek megelőzése
csecsemőkorban,
dr. Jákli Györgyi gyermekorvos
17.00
Kötetlen beszélgetés, játszóház

Egyházak hírei
A Gyóni Római Katolikus
Egyházközség hírei
Szentmisék rendje: kedd: 18.00, Gyón •
szerda: 16.30 Dabasi-Szőlők • csütörtök:
11.00 Zárdakert Szeretetotthon, 18.00 szentségimádás, Gyón • péntek: 18.00 Gyón •
szombat: 18.00 Gyón • vasárnap: 8.30
Dabasi-Szőlők; 10.00 Gyón
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

Hogyan fejlődik a baba? – mozgás,
dr. Vojnisek Zsuzsanna gyermekorvos
Strandolás a Dabasi Strandon
Fogamzásgátlás – Daragó Sándorné
A Halász-Szánthó Emlékszoba látogatása

• Hittantábor július 5–10-ig, Szécsényben,
a ferences szerzeteseknél
A Dabasi Református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink:
• Templomi istentiszteletek vasárnap délelőtt
10.00 órakor
Programjaink: július 11. vasárnap este 6 és
reggel 6 óra között „Református éjszaka”
serdülőknek
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár
a Református Gyülekezet!

A Gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
• A szokásostól eltérően, úrvacsorás istentiszteletet legközelebb 2010. július 25-én
(július utolsó vasárnapja) tartunk!
Állandó alkalmaink
• istentisztelet vasárnaponként 10.00 órától
• úrvacsorás istentisztelet minden hónap első
vasárnapján 10.00 órától
• hivatali ügyintézés szerdánként 9.00–12.00
óráig, vagy telefonon egyeztetett időpontban
(tel.: 368-174)
Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit!

2010. július
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Emeltetett Szűz Mária dicsőségére
Az avatóünnepség, amelyen szép számmal vettek részt a hívek, a Himnusz eléneklésével zárult.

A szakrális terek őrzője
Az Egyház utcai Mária-kápolna felújításának alapötlete és az újjáépítés
oroszlánrésze Major Attila dabasi vállalkozó nevéhez fûzôdik. Az építkezés nehézségeirôl, a megvalósítás folyamatáról és a jövôbeli tervekrôl
faggattam ôt.
– Honnan ered az Egyház utcai Mária-kápolna
felújításának, pontosabban újjáépítésének ötlete?
– A rendszerváltást követő első választás
előtt, 1990-ben arra jártunk plakátokat
ragasztani, és észrevettem egy romhalmazt,
amely felkeltette az érdek lődésemet.
Elkezdtem nyomozni, hogy mi is lehetett ez
az építmény valamikor. Kiderült, hogy ez a
terület, amely ma már az Önkorm ányzat
tulajdona, valamikor a gyóni apácák birtoka
volt, kert volt a helyén. Minden nap arra jártak dolgozni és megálltak a kis kápolna előtt
imádkozni, amelyet valamikor Vay gróf építtetett. A kápolna sorsa a nyolcvanas években
pecsételődött meg. Néhány „elvtárs”, aki zsigerből elutasította a vallást, felbiztatta a lakókat, hogy bontsák el a kegyhelyet. Sajnos
akadtak olyan emberek, akik az elhanyagolt,
megroggyant kápolnát széthordták kerítésnek, járdának, disznóólnak, mindennek. Az
1990-es évek óta többször nekirugaszkodtam, és kezdeményeztem a felújítást, de valahogy sohasem találkozott a szándék a megvalósítással. Két éve összefutottam Virbling
Attila barátommal, és elhatároztuk, hogy
összefogunk, felújítjuk a kápolnát. ő ugyanis kőműves, és nélküle nem sikerült volna a
kivitelezése. Költségvetést készítettünk, és
az ár elég magasra, mintegy 400 000 Ft-ra
rúgott. Akkor elhatároztuk, hogy jó lesz
nekünk a bontott anyag is, de az eredetire
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Az újjáépítés munkálatait Major Attila
és Virbling Attila végezték és koordinálták,
köszönet a munkájukért!
F. L.

Fotók: Karlik Dóra

Több hónapnyi munka után került felavatásra a régi-új Egyház utcai Mária-kápolna
Gyónon, 2010. június 27-én, vasárnap délelőtt.
Az eseményre ellátogatott idősebb Bábel
Balázs bácsi és fia, Bábel Balázs kalocsakecskeméti érsek, aki üdvözölte a gyóniakat
a kápolnaavató alkalmából. A közös imádság után Pásztor Gergely, az Oktatási és
Kulturális Bizottság elnöke beszélt a kápolna jelentőségéről és megköszönte az építők
felajánlását és munkáját. Ezt követően
Csonka Csaba plébános felszentelte az új
kegyhelyet.

nem támaszkodhattunk, mert mindössze
100-150 téglát találtunk. A Reszely-féle
házat Dabason a központban épp elbontották. Megkerestem a tulajdonost, hogy adna-e
a bontott anyagból. Amikor megtudta, hogy
kápolnát akarunk építeni, azt mondta, hogy
vigyük csak nyugodtan. Több mint ezer téglát raktunk fel teherautóra és szállítottuk a
helyszínre. Neki akartunk látni, hogy a régi
alapra húzzuk fel, de kiderült, hogy ez már
önkormányzati terület, és a járda, út- és
kerékpárút-építés, a az esetleges nyomvonalmódosítások miatt nem lenne jó helyen. Ezért
beljebb kellett vinnünk hat méterrel. Mire
elkezdtük az építkezést, ránk tört a négyhetes eső, ezért le kellett állnunk. Az alpolgármester asszony nagyon szívén viselte az ügyet,
a gyóni búcsúra fel kellett épülnie a kápolnának. Megígértük, hogy megcsináljuk, és az
időjárás is kedvezett nekünk. Kifogtunk tíz
szép napot, és mindössze kétszer áztunk el.
Reggel héttől este ötig dolgoztunk négyen,
egyhuzamban.
– Miben különbözik a kápolna a régitől?
– Az eredetit egy Vay gróf építtette grófi
pénzből, ezt meg mi magunk, civil összefogással, alacsony költségvetésből, bontott
anyagból. Az Önkormányzat támogatta az
építkezést, Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester a saját keretéből járult hozzá, és a
parkosítást is az Önkormányzat finanszí

rozta. A régi építmény félköríves volt, a mai
jóval egyszerűbb. Nemzeti színűre festettük,
hiszen Szűz Mária országa vagyunk, és úgy
éreztük, ezt a kápolnának is tükröznie kell.
– Úgy tudom, további tervei is vannak a
város elfeledett szakrális tereivel kapcsolatban?
– A következő cél a dabasi II. világháborús emlékmű befejezése, amely még az ősz
folyamán elkészül és a megújuló városközpontnak egy ékessége lesz. A következő a
Lakrovics-kápolna, amelynek a felújítását
szintén a közeljövőre tervezzük. A költségvetés elkészült, és az első lépés a torony tetejének restaurálása, amelyet még az idén elindítunk.
– Önnek miért fontos, hogy ezek a kegyeleti
helyek rendben legyenek? Milyen személyes
indíttatásból vállalja fel ezt a sok munkát, költséget és utánajárást?
– Ezt kívülállónak nehéz megértenie.
Minden onnan ered, hogy az ember mit
hozott otthonról, és milyen környezetből
jött. Engem úgy neveltek, hogy minden hétvégén illik templomba menni, és tisztában
kell lenni annak a településnek a múltjával,
ahol az ember lakik. Sajnos nagyon könnyen
elfeledjük a szakrális helyeket, pedig ezek a
város legrégebbi, legértékesebb emlékei. Ezek
a helyek tartották össze évszázadokon át a
nemzetet. Még egy útszéli keresztnek is az
volt a funkciója, hogy az ember megálljon,
imádkozzon, gondolkodjon, és érezze, hogy
tartozik valahová, hogy egy keresztény
közösség tagja. Sajnos az elmúlt ötven évben
igyekeztek megsemmisíteni ezeket a helyeket, pedig kötelességünk és örökségünk
mindezt rendben tartani, hadd tudja a nép,
hogy hová tartozik.
Kapui Ágota

kitekintô

Betyárdombi tanösvény
a HM Budapesti Erdôgazdaságnál
2010. június 10-én – a tanév végéhez illesztve – tartotta a HM
Budapesti Erdőgazdaság Zrt. Táborfalvi Erdészeti Igazgatósága az
erdészet és szűk környezete természeti értékeit bemutató, 6 állomásból álló Betyárdombi tanösvényének megnyitóját. A megnyitón
a környező települések – Dabas, Táborfalva, Hernád – polgármesterei és alpolgármesterei, a Honvédség részéről a Táborfalvi
Helyőrség Alakulatainak vezetői és képviselői és a Táborfalvi
Általános Iskola 4. osztályos tanulói vettek részt.
A nagy melegben megjelenteket Kovács Miklós erdészetigazgató
köszöntötte, majd Keresztes György, a HM Budapesti Erdő
gazdaság vezérigazgató-helyettese mondott rövid beszédet, egyben
kérte a jelenlévők együttműködését a tanösvény későbbi fenntartásához.
A tanösvény tartalmát Molnár József műszaki vezető ismertette, majd közös túrára indult a társaság, Molnár József vezetésével. A Betyárdombi tanösvény 2800 m hosszú körút, mely bárki
számára könnyen járható, látogatható. Egyes állomásai sorban, a
terület általános jellemzőinek ismertetése után a helyben található
jellemző fa- és cserjefajokat, természetes növénytársulásokat,
különleges – védett, fokozottan védett – lágyszárúakat és állatfajokat mutatják be, majd pedig a szálaló erdőgazdálkodásról is
olvashat az érdeklődő. A helyszín tökéletes ezek ismertetésére,
hiszen az útvonal Táborfalva község határában egy, az elmúlt 20 év
alatt természetesen beerdősült területen fut, csodálatos képet adva
a Kiskunságon jellemző természetes folyamatokról. Borókásnyáras és erdei fenyves erdők, valamint cserjések váltják egymást,
és gyakran megtalálhatóak már kocsányos tölgyek magoncai is a
nagy fák alatt.

Délvidéki barangolás motorral
Dabasi motoros barátaimmal augusztusban egy délvidéki motoros túrára indulunk.
A négynapos túra alkalmával a következő helyeket keressük fel: Az első megálló Zenta, majd rövid gyalogtúra az Aracsi
pusztatemplomhoz. Itt szabadtéri katolikus mise Bátor Botond
pálos rendi tartományfőnök celebrálásával. Ezután Törökbecsére
látogatunk, ahol a katolikus temetőben felállított Hungáriaszobrot tekintjük meg.
A kora esti órákban érkezünk Székelykevére, ahol családoknál szállunk majd meg.
Kazán-szoros

Második nap Galambócra és a Kazán-szoroshoz látogatunk.
A Duna túloldalán (román oldalon megyünk, a szerb oldalon
jövünk visszafelé). A Delibláti homoksivatagon keresztül
(Európa legnagyobb homok területe!) Versecre Herczeg Ferenc
szülővárosába és a Verseci várhoz motorozunk. Délután kirándulás Szendrő várához és Nándorfehérvárra.
Aracsi pusztatemplom

A tanösvény megközelíthetőségéről, látogathatóságáról a
Táborfalvi Erdészeti Igazgatóságnál bővebb információ kapható.
A tanösvényen található információs táblák a 2009. évi „erdők
közjóléti fejlesztését és bővítését” célzó erdő 1%-os pályázaton
elnyert támogatásból valósulhattak meg.
(ForestPress)

Továbbutazás Karlócára, majd a péterváradi erődöt tekintjük
meg. Hazafelé még megállunk Szabadkán egy kis városnézésre.
A túrához kapcsolódóan előadásra kértem fel a Délvidék
történelméről dr. Szabó József Jánost és a Vaskapu 19. sz.-i épí
tésének történetéről Kaján József igazgató helyettes urat (Köz
lekedési Múzeum).
Az előadás 2010. július 13-án 18.00-kor lesz a Halász Móriczkúriában.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Molnár József (mojo)
2010. július
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Przemyśl 1914–1915
(Ejtsd: Psemiszl) A galíciai front első nagy véráldozatának helyszíne,
amely szenvedéstörténet, kín és élethalálharc vagy csak egyszerűen
botrány egyszerre. Przemyśl már az én gyerekoromban is anekdotává
szelídült. A szomszédunk, Nyíri Gábor bácsi, Ferenc Jóska egykori
bakája olykor-olykor mesélni kezdett a przemyśli éhezéseikről, a sikertelen kitörési kísérletekről, aztán titokzatos belső-ázsiai fogságáról,
amit a felnőttek részéről legtöbbször ünnepélyes unalom fogadott,
csak mi, gyermekek hallgattuk nagy áhítattal.
Aztán mire felnőttem, részemről is eljött a felejtés kora. Gábor
bácsi is rég eltávozott, Isten nyugosztalja. Przemyśl hiányzik a nemzet
közös emlékezetéből. Przemyślben a nagyapáink, a Don-kanyarban
az apáink haltak hősi halált. Ez utóbbi, mert közelebb van, jobban fáj.
Przemyślt újabb és újabb tragédiák torlaszolják el az amúgy is homályosuló szem elől.
Pedig oly sok vér öntözte egykor e büszke övvár bevehetetlennek
gondolt földjét. Két ostromot élt át – a második után, amely 1914.
november 8-tól 1915. március 22-ig tartott, a kiéheztetett, állandóan
ostromolt, a végsőkig legyengült védők kapituláltak. 2593 tiszt (köztük a mi Gyóni Gézánk), 117 ezer katona és 30 ezer sebesült esett
fogságba.
A Katonai Akadémia hadtörténelem tanszékének egykori tanára,
Szabó László megrázó monográfiát írt Przemyśl várának tragédiájáról. Címe: A nagy temető (Przemyśl ostroma 1914–1915). A Kossuth
Könyvkiadónál jelent meg 1982-ben. Miután elolvastam, sokáig gondolkodtam azon, hogy miért kellett mindennek megtörténnie? Talán
ezen megrázó élmény hatására lettem hadtörténész, hogy belássak a
kulisszák mögé.
Nos, a múlt század második felében kialakult katonai nézetek szerint a nagy kiterjedésű övváraknak nemcsak a védelem volt a feladata,
hanem a tábori hadseregek hadműveleti bázisát is kellett alkotniuk.
Azaz a vár lövegeinek védelmében a hadsereg nyugodtan tudott
készülni a támadásra. Aztán ötven esztendő alatt minden megváltozott, csak a politikusok és a tábornokok gondolkodása nem.
Az új, nagy hatótávolságú fegyverek és a repülőgépek megjelenésével az övvárak az eléjük tűzött feladatnak egyre kevésbé tudtak megfelelni. Kiderült, hogy az övváraknak az a szerepe, hogy az ellenséges
hadsereg előtt a fontos utakat lezárják, megszűnt, mert a milliós ellenséges haderő mindenhol támadott, nem csak a vár irányában. Mégis,
az értelmetlen feladat végrehajtása aránytalanul nagy saját erőt igényelt. Ez volt a helyzet Przemyślben is, ahol a Monarchia hadvezetése
olyan erőket áldozott fel, amelyek a váron kívül eredményesebben lettek volna alkalmazhatók. Nem felelt meg a przemyśli erődrendszer
annak a célnak sem, hogy nagyobb ellenséges erőket kössön le, mert az
ellenség, ha néha meg is támadta a körülzárt várat, ezt gyengébb, tartalékos állományú egységekkel tette, a kiképzett első vonalbeli csapatai tovább hömpölyögtek nyugat felé.
Az övvár mindössze egyszer jött jól a hadvezetésnek, 1914 szeptemberében, amikor a hadseregek a szerencsétlen végű lembergi csata
után visszavonulni kényszerültek. A vár, ha megállítani nem is tudta,
de lassította az ellenség előretörését.
A második körülzárás (1914. november–1915. március) idején
megváltozott a helyzet. A hadseregek visszavonulása nem volt olyan
pánikszerű, mint szeptemberben, a lembergi csatavesztés után. Az
osztrák–magyar hadseregek rendezetten vonultak vissza és az oroszok előretörésének lelassításához nem volt szükség az erődrendszer-
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re. A szeptemberi harcok még aránylag kis területen folytak, a várat az
oroszok nehezen kerülhették ki. Novemberben azonban a tevékenység színtere kibővült, a magában álló vár jelentősége a Keleti-tengertől
a román határig terjedő arcvonalon elenyészett. A fő események nem a
vár körzetében, hanem attól messze történtek, nem volt várható tehát,
hogy a vár komoly ellenséges erőket fog lekötni. Ennek ellenére az
osztrák–magyar hadvezetés nem vette fontolóra a vár esetleges kiürítésének lehetőségét, pedig egy későbbi gyors felmentésnek, mint a
szeptemberi visszavonuláskor, esélye sem volt. Mindezek indokolttá
tehették volna a vár védőseregének kivonását. Ebben az esetben a
romoknak az oroszok nem vehették volna hasznát, az osztrák–magyar
tábori hadseregek viszont kb. 130 000 fővel erősödtek volna meg.
A vár ellenséges erőket továbbra is lekötött, és meggátolta, hogy az
oroszok a San folyó átjáróit használhassák, de nem tudta megakadályozni, hogy a várat kikerülő utánszállítási utakat építsenek ki, és
zavartalanul folytassák a támadást nyugat felé. A vár tartása mellett
egyetlen indok szólt: őrsége kirohanásaival nyugtalaníthatta az oroszok hadtápterületét.
Az újabb körülzáráshoz vezető döntés tehát a lehető legrosszabb
volt, mert kockára tette több mint százezer ember sorsát és a vár értékes hadianyagát. A döntést nem katonai, hanem politikai indokok
alapján hozták meg. A Monarchia nem hagyhatta figyelmen kívül azt
a hatást, amelyet az erődített város feladása gyakorolt volna a semleges
Romániára, de főleg Olaszországra.
Nem értették meg, hogy az övvár önkéntes kiürítése és gyors vis�szafoglalása politikailag sokkal kisebb hátrányokkal járt volna, mint
az, ami bekövetkezett. A vár felmentésének szándéka minden mást
megelőzött a hadvezetés terveiben. Ezért erőltették a katonailag teljesen kilátástalan kárpáti hadműveletet, ezért áldoztak a felmentés
érdekében rengeteg katonát, fegyvert, felszerelést és más anyagokat.
Ennek meghiúsulása és a vár kényszerű feladása politikailag sokkal
rosszabb helyzetet teremtett a Monarchia számára, mintha önként
ürítette volna ki azt. A przemyśli tragédiát elemző első világháború
utáni munkák a vár elestének okául kizárólag az éhséget, kimerülést, a
harcérték csökkenését említették, de a hibás politikai és katonai döntésről jóformán alig szóltak, pedig a vereségért elsősorban a rövidlátó
politikusok és a tehetségtelen tábornokok voltak a felelősek. „Csak egy
éjszakára küldjétek el őket”… 		
Szabó József János
Az övvár
A hadtörténészek a 19. század végére teszik azt az időszakot, amikor a
hátultöltő, huzagolt csövű, gyorstüzelő lövegek rendszeresítésével a
középkorban és a korábbi századokban használatos várerődök további
alkalmazása a nagy tűzerő miatt lehetetlenné vált. Ennek következtében alakultak ki az úgynevezett „övvárak”, ahol az egyes „överődök”
eltávolodtak – a lövegek hatásos lőtávolságának megfelelően 5–8 km-re
és egymástól 3–5 km távolságra az – eredeti vártól, melyeket a szükséges erődítési elemekkel önálló védelemre tettek alkalmassá. Az överődök által alkotott védelmi vonal volt a „váröv”, amely egy fontos útvonal, közlekedési irány lezárására szolgált. Az överődökben elhelyezett
gyalogság és tüzérség feladata az ellenséges betörés megakadályozása
volt a térközök és az előtér tűz alatt tartásával, ezért a jó kilátás érdekében (10–15 m-re) kiemelkedtek a terepből. Megóvásuk biztosítására
süllyeszthető páncéltornyokat építettek és a térközökbe mozgatható
tábori tüzérséget és gyalogságot helyeztek el. Az Osztrák–Magyar
Monarchia két legnagyobb övvára Krakkó és Przemyśl is.

kitekintô

Motoros emléktúra Gyóni Géza tiszteletére Przemyślben
„Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki.”
„Lengyel, magyar – két jó barát, együtt harcol, s issza borát”
2009-ben egy baráti kör által szervezett motoros túrán merült fel a gondolat, hogy fel kellene keresni Przemyślt. Bagaméri „Svejk” László barátom sokat mesélt arról, hogy dédapja ott szolgált az I. világháborúban.
Elgondolkoztam azon, hogy bizony, szinte mindannyiunk családjában
van valaki, aki vagy a galíciai, vagy az olasz front poklában élte mindennapjait.
A 2009. évben megrendezett „Gyóni beton” motoros rendezvényen
beszélgettem Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester asszonnyal az
ötletről. Gyóni Géza Przemyślben írt versei mélyen megérintettek
engem is. A téma tehát szinte kötelezően hozta magával, hogy a motoros
túrát Gyóni Géza emlékének tiszteletére ajánljuk fel. A téma tanulmányozásához nagy segítséget kaptam Szabó József János hadtörténésztől,
aki a katonai erődítmények – így a przemyśli erőd – alapos ismerője. Az
áprilisi „Gyóni beton” guruláson már a megjelent motoros barátainknak
is bejelenthettük a június 5–6–7-re tervezett túrát. Mátyus Csaba, a
„Gyóni beton” egyik szervezője sok helybéli motorossal ismertette a túra
ötletét. Végül eljött a szombat reggel 6 óra és szikrázó napsütésben vidáman vártuk az indulást. 27 motorral és három autóval, valamint hét
utassal indultunk Lengyelországba. Sajnos a Bódva áradása miatt jelentős időveszteséget szenvedve Putnok felé kellett kerülnünk. Mégis
kegyes volt velünk a sors, mert az útitervből eredetileg kihagyott
Krasznahorka és Tornavára érintésével robogtunk Kassa felé. Mivel
sikerült lefaragni lemaradásunkból, a Felvidék gyöngyszemét, Bártfát is

kiderült, hogy nagyon örülne, ha a magunkkal hozott kis Gyóni Gézaemléktáblát a Letownia erődön helyeznénk el. Meg is indult a fúrás faragás és egykettőre felkerült az emléktábla, amelyet Pataki Miklós szobrász készített. Köszönet érte Pálinkás Jánosnak, Mátyus Csabának,
Litavszky Zsoltnak és mindenkinek, akik segítettek az elhelyezésben. A
magyar Himnusz eléneklése után Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester asszony tartott megható avatóbeszédet, majd jómagam olvastam
fel Gyóni Géza: Csak egy éjszakára című versét. Az emléktábla leleplezését követően koszorút helyezett el Dabas város nevében az alpolgármester asszony, valamint az Áldos Egyesület nevében Litavszky Zsolt és
Bató Tibor. Majd újdonsült lengyel barátunkat kértük, hogy egy dabasi
kiadású Gyóni Géza kötetből lengyel nyelven olvassa fel nekünk az imént
említett verset. A túrát Przemyślben folytattuk, ahol az osztrák-magyar
katonatemetőt kerestük fel. Alkalmi idegenvezető barátunk segítségével
jó néhány lépcsőfokot megtéve jutottunk fel a temetőhöz. A temetőben
sajnos csak néhány kereszt áll, mert az elesett katonák jó része még ma is
tömegsírban alussza örök álmát. A tartalmas nap után ki-ki, pihenéssel
kis városi sétával, vidám beszélgetéssel töltötte a második estét. Reggel
időben kellett indulnunk, mert egy izgalmasnak ígérkező, a Keleti
Beszkideket átszelő útvonalon szerettem volna hazatérni. Jó néhányan
ki is használtuk, hogy igazi kanyargós úton motorozhatunk egy jót! Az
utat a San folyó vizéből felduzzasztott Solianski tó mellett folytattuk. A
Keleti-Beszkideken átkelve, Lengyelországot elhagyva a Laborc csodálatos völgyén gurultunk hazafelé. Mezőlaborc, Homonna, Varannó,
Tőketerebes érintésével Sátoraljaújhelyen pihentünk hosszabb ideig.
Jászapáti motoros barátaink jóvoltából még egy finom kis szendvicsva-

megnézhettük. A lengyel határ felé robogva Zboró szigorú várromja
mellett haladtunk el. A Duklai-hágón (680 m) – mint a történelmi
Magyarország határán – hagyományos módon megálltunk és megvallottuk, hogy „Hiszünk egy Istenben, Hiszünk egy Hazában…” Lengyel
testvéreink földjére lépve ismét a heves esőzés nyomaival találtuk magunkat szemben. A fő közlekedési út hídját elmosta az eső, ezért újabb kis
kerülőre kényszerültünk. Még egy rövid pihenő volt Sanok városában és
megérkeztünk a festői szépségű San folyó menti Przemyślbe. Sikerült a
Lengyel Turista Egyesület turistaházában szállást foglalni, ahol az egész
csapat együtt lehetett. Reggeli után a belváros nevezetességeivel ismerkedtünk meg. Megnéztük a Kázmér-várat, a történelmi főteret, az óratornyot, a régi városfalat, végül a Mária mennybemenetele templomban
együtt emlékeztünk a háború áldozataira. A déli kis pihenő után motorokra pattantunk és a várost körülölelő erődrendszer több részének felkeresésére indultunk. A város körül 45 km kerületű körben több tucat
erőd épült az Osztrák–Magyar Monarchia idejében. Itt szolgált Gyóni
Géza is, és sokadmagával itt esett orosz hadifogságba majd került a szibériai Krasznojarszkba. A látogatást a legjobb állapotban megmaradt
Letownia erődnél kezdtük. Az erőd gondnokával „szóba elegyedve”

csorát is elfogyasztottunk. Este kilenckor érkeztünk Dabasra. A Gyóni
Géza-szobornál a Gyóni Géza Nyugdíjasklub lelkes tagjai, családtagok
és a Dabas TV munkatársai vártak. Az alpolgármester asszony röviden
szólt a megjelentekhez és elmondta, hogy sikeresen teljesítettük célunkat.
Remélem, hogy kezdeményezésünkkel hagyományt teremtünk és
minél több dabasi és más polgár látogat el Przemyślbe. Szeretném, ha ez
az út kezdete lenne egy, a magyar történelem, hadtörténet fontos helyszíneit felkereső motoros túráknak.
Szeretném megköszönni minden motoros társamnak, hogy eljöttek
erre az 1300 km-es embert próbáló útra. Végig fegyelmezetten, biztonságosan vezettek, és vidám hangulatban fogadták a megpróbáltatásokat!
Széles utat!
Végül, de nem utolsósorban megköszönöm Pálinkásné Balázs Tünde
alpolgármester asszonynak, Mátyus Csabának, dr. Szabó József
Jánosnak, Sumiczky Péternek, dr. Kiss Miklósnak és az Áldos
Egyesületnek a túra megszervezésében és lebonyolításában nyújtott
segítségét.
Molnár „mojo” József
2010. július
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Semmelweis-nap

Fotók: Karlik Dóra

a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézetben

Dabas Város Önkormányzata július 1-jén, Semmelweis Ignác születésnapján köszöntötte a település egészségügyi dolgozóit. A rendezvénynek idén a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet adott
otthont. Valószínűleg a várható nagy átalakítások következtében az
idei nyár és ősz folyamán a rendelőintézet megújul, a pályázati forrásból bővülő intézmény korszerűbb formát ölt, és így még inkább megfelel majd régiós szerepének. Kőszegi Zoltán polgármester ünnepi
köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a jelen áldatlan egészségügyi helyzetében a dabasi szakorvosi rendelőintézet korszerűsége, jól felszerelt, tágas vizsgálói több mint hatvanezer beteg kényelmét, szakszerű, gyors orvosi ellátását biztosítja majd, az európai egészségügyi
elvárásoknak megfelelően. Ezt követően az intézmény vezetője,
Klemencz Györgyné értékelte az elmúlt évet, és beszámolt az intéz-

ménnyel kapcsolatos tervekről, az egészségügyi szolgáltatások bővüléséről. Az egynapos sebészet működéséről, a helyben végzett műtétek előnyeiről, a statisztikákról dr. Ecsedy Gábor és dr. Sándor István
főorvosok tartottak előadást. Dr. Ecsedy Gábor felidézte Semmelweis
Ignácnak, „az anyák megmentőjének” életét és munkásságát.
A rendezvény következő részében került sor a „Dabas
Egészségügyéért” dr. Halász Géza-díj átadására, amelyet idén is két
egészségügyi dolgozó, dr. Neuwald Jenő szívgyógyász és Benkovics
József mentőtiszt vehetett át. A díjátadást követően Kovács Éva
brácsaművész művészbarátainak előadásában egy igényes komoly
zenei koncertet hallgathattak meg a jelenlévők, amely méltó lezárása
volt a rendezvénynek.
–szerk.–

Kamen Ádám a Magyar Köztársaság Diákolimpiai Bajnoka
2010. május utolsó hétvégéjén rendezték meg
a Diákolimpia Országos Döntőjét V–VI.
korcsoportban. A Csepeli DAC atlétikai
szakosztályát Kamen Ádám képviselte.
Az időjárás nem fogadta kegyeibe a versenyzőket, hiszen az első napon olyan felhőszakadás volt a pálya térségében, hogy egy
órára félbe kellett szakítani a versenyt.
Minden versenyszámban azok a versenyzők indulhattak, akik a megyei döntőkön teljesítették a részvételre jogosító szintet. Ádám
két számban kvalifikálta magát az Országos
Döntőre.
Első nap 400 m-en 50,23 mp-es eredménnyel a II. helyet szerezte meg, ami az előzetes várakozásnak megfelelő, hiszen az idei
országos ranglistán is a második helyen áll.
Második napon 800 m-en megszerezte a
Magyar Köztársaság Diákolimpiai Bajnoka
címet. Erős mezőnyben, okosan versenyezve
az utolsó 200 m-ig a mezőnyben haladt, ám
innen egy erős hajrával 30 m-rel megelőzve a
mezőnyt, magabiztos győzelmet aratott.
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Időeredménye is biztató, a felkészülési időszaknak megfelelő 1:56,92 mp.
„Mivel a legjobb eredménnyel kerültem a
mezőnybe, tudtam, hogy esélyes vagyok.
Azonban egy versenyen, különösen egy
800 m-es versenyen minden megtörténhet.
Tudtam, hogy nem szabad fölvállalnom a

vezetést, mert ez a végén visszaüthet és biztos
voltam benne, hogy ezt többen is ki tudták
volna használni a mezőnyből. 600 m-nél
éreztem, hogy nagyon friss vagyok és innen
bátran indítottam meg a hajrát. Az időeredmény és a bajnoki cím mellett a legnagyobb
öröm az volt számomra, hogy az edzőmnek,
Stépán Zsoltnak egy éremátadás lehetőségével hálálhattam meg a velem töltött időt és a
belém fektetett munkát. (Atlétikában, a bajnokságokon az érmeket a bajnok edzője adhatja
át.) Emellett pedig végzős diákként bajnoki
címmel búcsúzom a középiskolából.”
Az ünneplés azonban nem tarthatott
sokáig, hiszen a következő hétvégén már
Zalaegerszegen Vidék Bajnokság várta a versenyzőket. Ádám itt pályafutása első felnőtt
versenyét nyerte 1:55,21 mp-es eredménnyel,
ami szabadtéri egyéni csúcs.
Az idén eddig 100%-os teljesítménnyel (3
versenyből 3 győzelem) igen eredményes szezont tudhat magáénak. Reméljük a folytatás
is hasonlóan sikeres lesz.
szerk.
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FÉRFI KÉZILABDA
A bronzérmes NB I/B-s csapat tagjai:
állnak balról jobbra: Burik Gyula gyúró,
Elek Gábor, Vlagyimir Golovin, Burik
Máté, Kende Péter, Apró Ferenc, Nagy
Levente, Szilágyi Zoltán edző, guggolnak: Horvát Ferenc, Újvári Gergő,
Szabó Lajos, Kovács Péter, Duleba
Norbert, Szandhofer János, Gyurkó
Dávid, dr. Kiss István.
Hiányzik a képről: Kiss Gergő

A szintén bronzérmes NB II-es csapat
tagjai: állnak balról jobbra: Szilágyi
Zoltán edző, Bartus Rajmund, Weisz
Attila, Bak Máté, Strupka András, Fajt
György, Újvári Gergő, Szever Roland,
Talapka Gábor, guggolnak: Kiss Gergő,
S z i k i L e ve nte , Ková c s S á ndor,
Prohászka Péter, Kun Zoltán, Bruszt
Erik, Szabó László, Gyurkó Dávid.
Hiányzik a képről: Szandhofer János

Az 1996-os korosztály: állnak balról jobbra: Gágány Martin,
Szlama Bence, Kuli Gábor, Bozsik Dávid, Kollár Áron, Nagy
Gergő, Kuli Imre edző, guggolnak: Pelikán Pál, Rábai Richárd,
Virág István, Rácz Benjámin

A 2000-es korcsoport: állnak balról jobbra: Vincze Roland,
Zatureczki Kevin, Kiss Péter, Bálint Bence, Németh Martin,
Takács Ádám, Czindler Ádám, Kovács István edző, elöl: Harazin
Dávid, Feth Balázs

A Kalocsán megrendezett nemzetközi Pünkösd Kupa győztes csapatának tagjai az 1997-es korosztályban: Virág István, Rábai
Richárd, Helik Gergő, Volenszki Dávid, Jenei Krisztián, Jurácsik
István, Pelikán József, Kuli Gábor, Németh Alex, Palásti Dávid,
Pucsinszki Péter, edző: Kuli Imre

A Pünkösd Kupán a 2000/2001-es korcsoport győztes csapata pedig
a következő: Harazin Dávid, Feth Balázs, Bálint Bence, Czindler
Ádám, Németh Martin, Takács Máté, Vincze Roland, Zatureczki
Kevin, Kiss Péter, edző: Kovács István. A torna gólkirálya Bálint
Bence lett 53 góllal.
2010. július
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FIT-KID eredmények
Tökölön a városi sportcsarnokban rendezték május 29-én a FITKID II. osztály Grand Prix versenysorozat első félévének záró rendezvényét, egyéniben és csapatban egyaránt. A megmérettetésen a
dabasi Szimultán SKE versenyzői jól teljesítettek, azonban közülük
ki kell emelni Pelikán Petrát és Répás Vandát, akik megnyerték a
kategóriájukat és felállhattak a dobogó legfelső fokára. A tököli versenyen az egyesület sportolói a következő eredményeket érték el:
Egyéniben:
Garajszki Gréta
Szilágyi Dóra
Dori Renáta
Pelikán Petra
Kollár Lili
Répás Vanda
Pádár Rebeka

4. helyezés
11. helyezés
2. helyezés
1. helyezés
10. helyezés
1. helyezés
6. helyezés

Csapatban:
Pelikán Réka, Szilágyi Réka duó
Deminger Fanni, Pelikán Petra duó
Kollár Lili, Répás Vanda
Szilágyi Dóra, Molnár Lilla

5. helyezés
5. helyezés
7. helyezés
12. helyezés

Gyorsan elszállt az egy hét,
vége a focitábornak!
Rendkívül jó időjárási viszonyok közepette június 28-án indult, és a
gyerekek bánatára július 2-án befejeződött az FC Dabas által szervezett focitábor. Az egy hét alatt 39 fiatal, közöttük három lány
tapasztalhatta meg a legnépszerűbb sportág, a labdarúgás szépsé
geit, csiszolhatta technikai tudását szakedzők segítségével.
Az első két nap ismerkedéssel telt, hiszen mindenkinek alkalmazkodni kellett egy új környezethez és edzői gárdához. Az első
napot a dabasi születésű Feczesin Róbert (az olasz Brescia és a
DVSC) játékosa nyitotta meg. Az ügyességi versenyben legjobban
szereplő négy táborozó ajándékot is kapott Robitól – a negyedszer
bajnokságot nyerő DVSC focimezét, természetesen dedikálva. A
gyerekek mindennapjai az előzetesen megbeszélt programoknak
megfelelően teltek, délelőtt edzés, ebéd, majd indulás a kisvonattal a
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolába, ahol labdarúgással kapcsolatos dvd-ket nézhettek a fiatalok. A délutáni program a délelőtt gyakorolt technikai elemek játékban való alkalmazásával telt,
majd levezetésképpen játékos ügyességi versenyek következtek. A
záró napon Mészöly Géza – az UTE vezető edzője – is meglátogatta a táborozókat, aki rövid itt-tartózkodása alatt riportot adott a
helyi médiáknak, s közben legalább 50 aláírást kiosztott, mezre,
labdára, pólóra. A tábor zárásaként, amelyet a gyerekek már nagyon
türelmetlenül vártak. következett a „presztízs” mérkőzés. A fiatal
labdarúgó-palántákat a szakmai stáb négyfelé osztotta, és ezek a kis
csapatok mérték össze tudásukat edzőkkel. Olykor-olykor a szikrázó összecsapásokból az oktatók kerültek ki győztesen, de a gyerekek
megfogadták, hogy jövőre ez másként lesz, s nem hagyják magukat
legyőzni.
Keresztúri András
Az FC Dabas SE vezetősége köszöni a táborban közreműködő szakmai
stáb munkáját: Keresztúri András táborvezető, Pári Sándor ( Labdarúgó
MSC Szakedző, ’UEFA Pro’ licence ), Tóth János (Testnevelési Egyetem
Sportjáték Tanszék, Labdarúgó MSC, Szakedző, ’UEFA Pro’ licence), és
segítőik, az egyetem hallgatói, Bogdán Éva, Hegedűs Nóra, Kiss Nikolet,
ifj. Tóth János és Kincses Ádám.				
–BB–
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A dabasi Lovestyán Rita legutóbb június 27-én Budapesten a
Tattersallban megrendezett díjugrató versenyen lépett pályára
Titusz nevű lovával.
A versenyszámban 46 lovas mérte össze tudását, a Balaska
Zsolt által épített pályán. A versenyszám elbírálása hibaidős
rendszerben zajlott, ahol a pálya teljesítésének ideje és a lovagolt
hibapontok száma döntötte el a helyezések sorrendjét.
A Szervál Sportegyesület versenyzője hibátlan lovaglással,
75,65 másodperces időeredménnyel a 8. helyen végzett.
Rita elmondta, hogy lovát sérülés miatt három hónapig pihentetnie kellett, ez a verseny volt a bemelegítés. Nagyon elégedett az
eredménnyel, lova fizikailag és szellemileg is kipihent, precíz és
könnyen lovagolható.

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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