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MEGHÍVÓ
Dabas Város Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívom a város minden polgárát
augusztus 20-án 18.00 órára, a Sári Közösségi
Ház elôtt megrendezendő ünnepségünkre.
Kőszegi Zoltán
polgármester

Program:

– A sári Szivárvány óvodások és
a Rozmaring Hagyományőrző
Népdalkör közös produkciója
– Kőszegi Zoltán polgármester
ünnepi köszöntőbeszéde
– A Szent János Katolikus Általános
Iskola diákjainak ünnepi műsora
– Kenyérszentelés
– A Bazsalicska Citeracsoport műsora
– A Bartók Néptáncegyüttes műsora
– Táncház a Bartók Néptáncegyüttes
közreműködésével

„Esdeklünk: Szent Jobb; te csoda-intésed
Szakítsa végét már a szenvedésnek.
És a megbékélt milliók felett
Süssön fel áldott ünneped.
Ránk borultán a vak sötétnek
Mi rabságunkban is te légy szövétnek.
S kik megbűnhödtük minden bűneinket,
Dicsőséges Jobb, vezess haza minket.”
Gyóni Géza: A Dicsôséges Jobbhoz, részlet
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Városszerte gőzerővel folynak
az út- és járdaépítési munkálatok
Sári városrészben, a Tabáni úton, a presszótól induló szakaszon az egységes járda és
kerékpárút kialakítása folyamatban van
(1–3. fotó).
Ezzel párhuzamosan a Zöldmező (4–5.)
Íves és Csepp utcák elavult, rossz állapotú
útburkolatának felújítása történik egy új
kopóréteg kialakításával. A Városközpontprojekt keretében a Bartók Béla úton elkezdődtek a közműkiváltási munkálatok (6–7.).
A Zlinszky utcában a járművek közlekedését nehezítő, leromlott műszaki állapotú
elektromos transzformátor-állomás cseréje
megtörtént. A csere során egy új, korszerű,
épített betonházas, ún. BHTR trafóállomás került elhelyezésre, a forgalmat kevésbé zavaró területre (8.).

A Szent István tér átalakítási munkálatai is elkezdődtek. Jelenleg a burkolat bontása van folyamatban (9–11.). Szintén a
Városközpont projekt keretében az Iskola
utcában az új közvilágítási hálózat kialakítási munkálatai folynak (12–13.), amelyek
érintik a Kossuth Lajos Általános Iskola
előtt megvalósuló U2 út (15.), valamint az
ún. „elkerülő út” U1-es és U3-as jelű szakaszát (16.). Ugyancsak ehhez a projektrészhez tartozik a Jubileumi parkba vezető járdaszakasz nyomvonalának az áthelyezése
(17–18.) és a vízműkút előtti területen az
úttervezők által elképzelt parkoló kialakítása.
A Bartók Béla út–Vörösmarty utca csomópontban a körforgalom kialakításának

munkálatai jelenleg a közműkiváltások
fázisában vannak. (19–20.)
A Vörösmarty úton tervezett kétoldali
kerékpársáv kialakítása során jelenleg az
útalap szélesítése történik a kiegyenlítő aszfaltréteg kivitelezésével (21–23.).
A belterületi utak fejlesztése megnevezésű pályázatunk keretében az Ond, Tas,
Huba vezér utak szilárd burkolatának
kialakítása történik egyoldali járdaszakasz
megépítése mellett. (24–29.)
Párhuzamosan folyik a Táncsics Mihály
Gimnázium meglévő épületszárnyának felújítása egy új bővítményrész, valamint tetőráépítés kialakításával.
Ez az építkezés is a Városközpontprojekt részét képezi (30.).
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Fotók: Városüzemeltetési Osztály

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

2010. augusztus

Dabas 3
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3 éves „az otthon hangja”

Fotók: Karlik Dóra

A hármas szám mindig is különös jelentôséggel bírt
mind a mesevilágban, mind pedig a népi hagyományokban, gondoljunk csak a háromfejû sárkányra, a
király három gyermekére vagy a három próbatétel
legyôzésére. Idén a hármas szám a Rádió Dabas életét is jelentôsen meghatározta és a harmadik születésnappal egy új fejezetet nyitott a rádió életében.

Az immár hagyományosan jó hangulatú „rádiós születésnapot” rengeteg átbeszélgetett, munkával töltött óra, éjszakába nyúló agyalás előzte
meg. Már februárban elkezdte a stáb kiötölni az új adásmenetet, az új
szignálparkot és az új szlogent. Hétről hétre egyre több és néha egyre
vadabb ötletek születtek, majd végül elkészültek az új műsorelemek. A
stáb nagy örömére Balázs Ági és Kálloy Molnár Péter színművészek
elvállalták, hogy hangjukat kölcsönzik a 93.4-nek és augusztus 1-je óta a
műsorvezetők mellett ők kísérik végig napjainkat.
Az új megjelenés mellett gőzerővel folyt a születésnap megszervezése
is, amit ismét megelőzött egy kis szomszédolás, avagy régiós road show.
Idén Bugyira, Hernádra, Ócsára és Inárcsra látogattunk el, hogy közelebb hozzuk egymáshoz a hallgatókat. Bemutattuk a települések meghatározó intézményeit, közösségeit, vállalkozóit és feltörekvő tehetségeit is, hogy az egész régió megismerje mennyi rejtett érték van közvetlen környezetünkben. Ez alatt a közel egy hét alatt nemcsak a hallgatókat, de saját magunkat is sikerült igazi szülinapi lázba hoznunk. Ám
előtte fontos teendők vártak a stáb minden tagjára. Volt, aki lecsót
főzött a Lecsófesztiválon, volt, aki ezt végigkommentálta, volt, aki végigette, és volt, aki a stúdióból áhítozott néhány finom falatra. Mások már
a teret díszítették, lufit fújtak és életük első bóléját készítették. A lényeg,
hogy délután négy órára szinte minden a helyére került, sőt még arra is
maradt idő, hogy megkóstoljuk Szasza első bográcsban készült lecsóját.
Az élet a Szent István téren felpezsdült, Egri Jutek numerológusnál
hosszú sor kígyózott, nem volt kisebb a regisztrációs pultnál sem, ahol
mindenkinek az egyhetes krétai utazás lebegett a szeme előtt. Közben a
gyerekek sem unatkoztak, hatalmas elszántsággal vetették bele magukat a dinnyeevő-versenybe. Görög táncosok segítségével a közönség
néhány percig Hellászban érezhette magát, és elképzelhette, ahogy
Anthony Quinnhez hasonlóan eltáncolja Zorba táncát a tengerparton.
Ekkor még mindenkiben élt a remény, hogy talán ő lesz a szerencsés, aki
augusztus végén útra kelhet. A Rádió Dabasnak volt még egy nagy nyereményjátéka, akár szó szerint is érthetjük, hiszen áprilisban meghirdettük fogyókúrajátékunkat, amelyre közel nyolcvanan regisztráltak. A
játékosok nagy többsége jelentős súlytól szabadult meg, ám a legjobbak
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között is ki kell emelni három nevet. A harmadik helyezett Hrubos
Csilla lett, második helyen Ficsor Zsolt végzett, a legtöbb százalékot
Majoros Gábor dolgozta le magáról, akinek jól megérdemelt nyereménye egy kényeztető wellness hétvége a Hotel Venus Zalakarosban.
Az est egyik fénypontja, a Rádió Dabas első három évének meghatározó hangja, a nagydumások között is az egyik legnagyobb, Kovács
András Péter lépett színpadra, hogy jól megdolgoztassa a nagy melegben ellustult rekeszizmokat. Ez annyira jól sikerült neki, hogy mármár közel álltunk ahhoz, hogy megdöntsük az együtt nevetés világrekordját. Ezután nemcsak a rádió hullámhosszán, de a színpadon is váltotta őt Kálloy Molnát Péter, aki Hrutka Robival és kiváló zenésztársaival egy feledhetetlen unplugged koncertet adott. A koncert után
mindenkinek összeszorult a szíve, főleg azért, mert megjelent a stáb
egy hatalmas repülőjeggyel. Elérkezett a pillanat, hogy gazdára találjon a kétszemélyes, egyhetes nyaralás Krétára, Sissi halászfaluba.
Műsorvezetőink ismét egy gyermek segítségét kérték, majd hosszan
borzolták az idegeket az információk lassú csepegtetésével. Az utazást
Petrányi László nyerte, aki talán egy ideig el sem hitte, hogy mit szorongat a kezében.
A stáb számára ezután következett a legünnepibb pillanat, amikor
az előző évekhez hasonlóan meghatottan álltunk a színpadon és hallgattuk, ahogy több ezer ember velünk együtt énekli a Boldog születésnapot dal jó ismert sorait. Hatalmas tortánk idén sem sokáig árválkodott az asztalon, közben pedig a két Szuri felkészült, hogy nevükhöz
híven ismét egy emlékezetes retro bulit varázsoljanak a Szent István
térre. Feladatukat maximálisan teljesítették idén is. Garantáljuk, hogy
jövőre még nagyobb bulival várunk mindenkit a megújult városközpontban.
Köszönjük támogatóinknak: Dabas Város Önkormányzata, Remondis
Kft., Palermo Cukrászda, Multi-Bringa Kerékp árszaküzlet, XXX
Fittnesterem, Witzing Tüzép–Hufbau Áruház, Open House Ingatlaniroda,
Korona Sportbolt, Kári-Ker Kft.
– a 93.4 Rádió Dabas stábja –
További képek a www.radiodabas.hu oldalon találhatóak.
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Új információs táblák és várostérképek Dabason
Dabas Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az információs rendszerek fejlesztésére.
A projekt címe: „Dabas városban a tájékoztatást elôsegítô
információs rendszerek fejlesztése (utcanévtáblák,
útbaigazító táblák, térképek).” KMRFT-TEKI/2009
A beruházás összköltsége: 2 727 500 Ft; A támogatás ös�szege: 1 546 380 Ft, saját forrás: 1 181 120 Ft
A projekt összefoglalása
A projekt célja, hogy az itt élő embereknek
megmutatkozzon az egység és a harmónia, s
ezzel a tevékenységgel identitástudat
növekedés érhető el. Mivel a város teljes
területére vonatkozik az elképzelés, így
növeli az emberekben az egységesség hord
erejét, az összetartozás fontosságát. A városban számottevő a fiatalság, és a vezetésnek
fontos, hogy ne vesszen el a múlt és annak
hagyatéka. Ezt elősegíti az információrendszereken elhelyezett nevezetességek
mindennapos látványa, és így megkönnyíti a köztudatban tartást. A berendezések
tartalmazzák a főbb látnivalókat, közintézményeket, szálláshelyeket, vendéglátó-ipari
egységeket, biztonságot nyújtanak az idelátogatóknak, hiszen a helyismeret érzetét
keltik, és ezzel biztos talajt teremtenek a
turizmusnak is. Dabas kistérségi szintű feladatokat, szolgáltatásokat lát el, melyek igen
sokrétűek (a kistérség népessége meghaladja
az 50 000 főt). A város a környező kistérségre valódi vonzást képes gyakorolni a teljes

értékű funkcióval. A projekt illeszkedik a
Dabas Integrált Városfejlesztési stratégiához, és nem ellentétes a kistérség Integrált
agrár- és vidékfejlesztési programjával, a
Leader csoport céljaival, valamint a FelsőHomokhátság Vidékfejlesztési stratégiájával, mely a környező 13 település céljait
hivatott megfogalmazni. A projekt hozzájárul a térség versenyképességének fokozásához a közös érdekek felismerésén alapuló
térségi szemlélet kialakulása által.
A projekt megvalósulása segítséget nyújt
a helyismerettel nem rendelkezőknek, akár
helyi lakosok, idelátogatók, vagy átutazók.
Az ilyen jellegű látogatás nem ritka, hiszen a
város közvetlen közelében található az
M5-ös autópálya, az 5-ös főút pedig a város
szélén halad keresztül. Ebből következően
magas az áthaladó forgalom, és a város
remek felfrissülési és pihenési lehetőséggel
szolgál. A kivitelezés (sötétzöld háttér, fehér
betűk, nagy betűméret) lehetővé teszi, hogy
a gyengénlátók és olvasni tanuló gyermekek
is könnyedén tájékozódjanak a városban.

A projekt a város teljes egészét érinti, ezzel
is erősítve az itt élők összetartozását.
A program megvalósítása 2009. szeptember 15-én kezdődött és június 30-án befejeződött.
A kivitelezés során 5 db 98×126 cm-es,
1 db 140×126 cm-es térkép, valamint 10 db
útbaigazító tábla került kihelyezésre a város
területén.
Mûszaki leírás
A térképek kültéri fémtáblára, mindkét
oldalon színes várostérképpel és fényképekkel, horganyzott lemezre kasírozva készültek és 80 cm mélyen 50×50 cm-es betonkockába vannak telepítve.
Az útbaigazító táblák befogadószerke
zete egy 80 cm mélyre helyezett 50×50×50
cm nagyságú betontuskóba állított 290 cm
magas cső, melyre a horganyzott lemezből
készült táblák kerültek festett sötétkék háttérrel, festett fehér betűkkel, lakkozott felülettel.
A kihelyezés helyszínei
Karos útbaigazító táblák:
– Rozmaring utca
– Szabadság tér
– Fő út – Besnyői út
– 5-ös út – Vásártér út
– Szent István út – Kossuth L. utca
– Martinovics tér
– Iskola utca – Berkenye utca
– Bartók Béla út – Semmelweis utca
– Szent István út – Wesselényi utca
– 5-ös út – Vasút út
Térképek:
Dabas Motel
Úri kaszinó
Gyón
Sári
Sári-Besnyő
Dabas-Szőlő

(140×126)
(98×126)
(98×126)
(98×126)
(98×126)
(98×126)
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helyhatósági választások

A Magyar Köztársaság elnöke az önkormányzati képviselôk és polgármesterek
általános választását 2010. október 3-ra tûzte ki.
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
A kampányidőszak 2010. július 15-től 2010. október
2-án 24.00 óráig tart. 2010. október 3-án 0.00 órától
kampányt folytatni tilos!
A választópolgárok névjegyzékbe történt felvételükről – az ajánlószelvények kézbesítésével együtt – 2010. augusztus 19-ig kapnak értesítést. A névjegyzék 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-ig tekinthető meg munkaidőben a Polgármesteri Hivatal Dabas, Szent
István tér 1/B sz. alatti épületében, a Népességnyilvántartó I. emelet 112. sz. helyiségében.
A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés, vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-én
16.00 óráig lehet kifogást benyújtani.
A választópolgárok ajánlási jogukkal 2010. szeptember 3-ig
ajánlószelvényük (jelölteknek, illetve jelölő szervezeteknek történt) átadásával élhetnek.
Szavazni csak személyesen, a választópolgár lakóhelyén, vagy igazolással a választás kitűzése előtt legalább 30 nappal korábban, azaz legkésőbb 2010. június 16-ig létesített tartózkodási helyén lehet. Ha a választópolgár tartózkodási helyén kíván szavazni, igazolást ajánlott levélben
2010. szeptember 28-ig beérkezőleg, személyesen vagy meghatalmazott
útján 2010. október 1-jén 16.00 óráig kérhet a lakóhelye szerint illetékes
jegyzőtől, dabasi lakóhellyel rendelkező választópolgárok esetében a

Polgármesteri Hivatal Dabas, Szent István tér 1/B 36. sz. alatti épületében, a Népességnyilvántartó I. emelet 112. sz. helyiségében.
Dabason a polgármester jelöléséhez szükséges ajánlások száma
300 db, az egyéni választókerületekben induló önkormányzati képviselők jelöléséhez az alábbi számban szükséges ajánlószelvényt benyújtani
2010. szeptember 3-án 16.00 óráig a helyi választási bizottságnál
(Dabas, Szent István tér 1/B).
Kompenzációs listát az a jelölő szervezet állíthat, amely a település
egyéni választókerületeinek több mint felében, azaz Dabason 5, vagy
ennél több egyéni választókerületben jelöltet állított. A kompenzációs
listát és az azon szereplő jelölteket 2010. szeptember 6-án 16.00 óráig
lehet bejelenteni.
Dabas Város Helyi Választási Bizottsága 2010. október 3-ra
tűzte ki a szlovák, cigány, valamint ruszin települési kisebbségi
önkormányzati képviselők választását.
A kisebbségi jelöltekre azon választópolgárok szavazhatnak, akik előzetesen már felvételre kerültek az adott kisebbség választói jegyzékébe.
Az érintettek a szavazással kapcsolatos tudnivalókról külön értesítést
kapnak.
A kisebbségi jelöltekre a Dabas, Iskola u. 1. szám alatt lévő Kossuth
Lajos Általános Iskolában kialakított szavazókörben lehet voksolni.
Dabas Város Választási Irodájának címe: 2370 Dabas, Szent
István tér 1/B

A választójogi törvény módosulása következtében az őszi helyhatósági választásokon csökken a települési,
ezen belül az egyéni képviselők száma. Ebből következik a választókörzetek számának csökkenése, így Dabason
az eddigi 10 helyett mindössze 8 választási körzet jött létre. Az alábbi térképen a körzethatárok módosulása
látható. Az egyes körzetekhez tartozó utcák jegyzékét lapunk szeptemberi számában tesszük közzé.
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Választókerület
Választópolgárok száma
1%
				
1. EVK
Dabas-Sári, Szent János u. 112.
1797
17,97
Művelődési ház

Jelöltállításhoz szükséges
ajánlások száma
18

2. EVK
Dabas-Sári, Szent János út 277.
Napsugár Óvoda

1735

17,35

18

3. EVK
Felsődabas, József Attila u. 107.
Kossuth Zsuzsanna Szakiskola

1576

15,76

16

4. EVK
Dabas, Szent István tér 1/B
Polgármesteri Hivatal

1598

15,98

16

5. EVK
Alsódabas, Szent István út 58.
Kossuth Művelődési Központ

1539

15,39

16

6. EVK
Dabas-Gyón, Benedek Elek u. 2.
Benedek Elek u. Óvoda

1559

15,59

16

7. EVK
Dabas-Gyón, Áchim u. 6, Együtt Segítőszolgálat
Dabas-Gyón, Kossuth Lajos u. 87., Ált. Isk.

1830

18,30

19

8. EVK
Dabas-Gyón, Szőlő u. 2., Gyóni Géza Ált. Isk.
Dabas-Szőlő, Kinizsi u. 12., Művelődési Ház

1730

17,30

18

Névjegyzékkel és igazolással kapcsolatos ügyekben: 2370 Dabas, Szent István tér 1/B
A helyi választási információs szolgálat címe: 2370 Dabas, Szent István tér 1/B, telefonszámai: 29/561-221, 29/561-218, 29/561-216,
fax: 29/561-291
Dabas Város Helyi Választási Irodájának vezetője: Garajszki Gábor jegyző
A választással kapcsolatos további információk megtalálhatók a www.valasztas.hu internetes oldalon, a www.gyor.hu internetes oldalon.
Dabas, 2010. augusztus 9.
Garajszki Gábor
jegyző
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Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. július 29-én rendes ülést tartott. A testület elfogadta a helyi környezet
védelméről és a köztisztaságról szóló
38/2004. (IX. 28.) sz. rendelet módosításáról
szóló 32/ 2010. (VII. 29.) sz. rendeletet, mely
2010. szeptember 1-jén lép hatályba. A
módosítás értelmében:
A lakóingatlan előtti úttest mentén belvíz és
csapadékvíz elvezetését célzó nyílt vagy
fedett árkot kell létesíteni.
Az építés kötelezettje a magántulajdonos,
kivéve, ha az út építése vagy felújítása önkormányzati feladatként már tartalmazza az árok
létesítését vagy felújítását.
Az árok létesítésének kötelezettsége alól a
Városüzemeltetési Osztály adhat felmentést.
Az árok méretét, elhelyezkedését a Város
üzemeltetési Osztály határozza meg.
Meglévő árok önhatalmú megszüntetése bírság kiszabásával jár. A rendelet hatályba
lépését követően 30 nap türelmi idő eltelte
után kell kialakítani a közterületeken az árokrendszert.
A Képviselő-testület elfogadta az épített és
természeti környezet helyi védelméről szóló
33/ 2010. (VII. 29.) sz. rendeletet. A rendelet
2010. augusztus 1-jétől hatályos. Dabas
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
e rendeletével a megóvandó épített és természeti értékeit helyi védettség alá helyezte, a
helyi védettség alá tartozó értékek jegyzéke a
rendelet mellékletét képezi. A rendelet megtekinthető a város hivatalos weboldalán (www.
dabas.hu).
A Képviselő-testület egyhangúlag meghosszabbította Zsolnai Máriának, a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola igazgatójának vezetői megbízását 2010. augusztus 15-ig.
A Képviselő-testület jóváhagyta az általa fenntartott óvodák módosított nevelési programját
és házirendjeit.
A testület jóváhagyta a Kossuth Lajos Általános
Iskola módosított pedagógiai programját, illetve módosított intézményi minőségirányítási
programját.

azzal a megkötéssel, hogy a 184/2010. (VI.
30.) sz. ÖK határozatban meghatározott alkalmazotti (pedagógus, illetve technikai) létszámot az intézmény nem lépheti túl.
A testület jóváhagyta a Kossuth Zsuzsanna
Szakképző Iskola és Kollégium pedagógiai
programjának, intézményi minőségirányítási
programjának, házirendjének, szervezeti és
működési szabályzatának módosítását.
A Képviselő-testület a Kossuth Zsuzsanna
S z a k képző Iskola é s Kollégiumb a n a
2010/2011-es tanévtől engedélyezte a 2/12.
D11. (Építészet szakmacsoport, kőműves
szakma) osztályban a maximális osztálylétszám (35 fő) 10 %-kal való megemelését.
A Képviselő-testület a Közép-Magyarországi
Regionális Fejlesztési Tanács által – a Batsányi
J. u., Dózsa Gy. u., Ék u., Batsányi J. köz, Új
utca felújítására – nyújtott 12 234 974 Ft támogatásból 1 018 702 Ft-ról lemondott.
A testület a nem támogatott költségek fedezetére 1 783 611 Ft-ot biztosít, amelyből
1 018 703 Ft-ot az eredeti előirányzatból, a
plusz 764 908 Ft-ot a fejlesztési céltartalékból
(kötvény) fedez az Önkormányzat.
A Képviselő-testület a Közép-Magyarországi
Regionális Fejlesztési Tanács által – a Viola u.,
Bem J. u., Szűk u. és Vásártér út felújítására nyújtott 20 000 000 Ft támogatásból 2 178 503
Ft-ról lemondott, azzal, hogy a nem támogatott
költségek fedezetére 1 886 909 Ft-ot biztosít
az Önkormányzat, a költség fedezete az eredetileg tervezett önrész.
A Képviselő-testület a Közép-Magyarországi
Regionális Fejlesztési Tanács által – a Halász
M., Gödör, Kálvin J. és Harang út felújítására –
nyújtott 7 980 171 Ft támogatásból 704 147
Ft-ról lemondott. A nem támogatott költségek
fedezetére 736 250 Ft-ot biztosít az Önkor
mányzat, amelyből 703 976 Ft-ot az eredeti
előirányzatból, a plusz 32 274 Ft-ot a fejlesztési céltartalékból (kötvény) fedez.
A testület elfogadta a telekmegosztásból kialakuló 4867/4 hrsz.-ú 523 m 2 nagyságú út
ingatlan tulajdonjogát a Hold utca részeként,

100 Ft-os vételárért.
A testület módosította korábbi 79/2009. (III.
26.) számú határozatát, aszerint, hogy a 6 millió Ft-os vételárból 3 000 000 Ft-ot 2010.
szeptember 30-ig, a fennmaradó 3 000 000
Ft-ot 2011. március 31-ig fizeti meg az Önkor
mányzat.
A testület nem járult hozzá a dabasi 2647
hrsz.-ú, 2370 Dabas, Ravasz László u. 4. szám
alatti ingatlan megvásárlásához.
A Képviselő-testület a kerékpárok bérbeadásánál a szolgáltatás fenntartása, esetleges
bővítése érdekében a térítési díjakat a következők szerint állapította meg:
Letéti összeg:
5000 Ft
Óradíj:
300 Ft
Napidíj:
500 Ft
A testület a z Országos Mentőszolgálat
Alapítvány (1027 Budapest, Margit krt. 44.)
részére nem nyújtott támogatást.
A testület egyetértett a „Magyar Zarándokút
Önkormányzati Társulás” megalakulásával,
a társulási megállapodás, aláírására felhatalmazta a polgármestert. A testület egyetértett továbbá a 2371 Dabas, Rákóczi u. 11.
sz. alatti ingatlan zarándokszállássá történő
átalakításával, és az Önkormányzat biztosítja az ingatlan ilyen célú használatát.
A testület engedélyezte az Internetes Bélyeg
gyűjtők Klubja (képviselő: Gelle Péter) részére
Dabas város címerének és nevének használatát
100 darab emlékíven. Az egyesületnek a címer
használatáért gyártási és forgalmazási díjat nem
kell fizetnie. Az engedély érvényessége az engedélyezett mennyiség készletkifogyásáig szól.
A testület megbízta a GET ENERGY Kft.-t, hogy
készítse el az Önkormányzat fogyasztási
helyeire az elektromos számlák auditját, és járjon el a túlszámlázott összeg visszafizetése
tárgyában.
A testület zárt ülésen szociális tárgyú fellebbezést bírált el, illetve döntött az „Év Dabasi
Diákja” Díj középiskolai kategóriában történő
adományozásáról.

Köszönetnyilvánítás
A testület engedélyezte a Gyóni Géza Általános
Iskolában egy teljes (40 órás) matematika vagy
matematika-angol tanári állás, illetve egy teljes (40 órás) karbantartói állás feltöltését,
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Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik szeretett halottunk,
Bálint Balázsné Forczek Mária (1925–2010) temetésén részt vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek és fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

önkormányzati hírek

Tisztelt Érintettek!
Dabas Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bizottsága (OKB) 136/2010. (VII. 21.)
sz. határozata alapján költségvetési kerete terhére pályázatot ír ki összesen 1 700 000 Ft-ig.
A pályázatban részt vehetnek a dabasi székhelyű nevelési-oktatási,
kulturális intézmények, bejegyzett civil szervezetek, egyházak, nyugdíjasklubok, egyéni pályázók.
Nem bejegyzett civil szervezetek, egyéni pályázók (magánszemélyek) csak abban az esetben vehetnek részt, ha valamely intézmény,
bejegyzett civil szervezet felvállalja a pályázat és az elszámolás benyújtását a nevükben. Ebben az esetben a benyújtott pályázat nem számít
az intézmény, bejegyzett civil szervezet által benyújtott pályázatok
közé. Amennyiben alapítvány nyújt be pályázatot, a támogatásról az
OKB kerete terhére az OKB javaslatára Dabas Város Önkormány
zatának Képviselő-testülete dönt.
Egy pályázó maximum 1 pályázatot nyújthat be a pályázati forduló
keretében, a megpályázható összeg max. 80 000 Ft.
A Bizottság az alábbi célokat támogatja különösen:
– közös óvodai, iskolai, szakmai, kulturális programok megvalósítása
– kulturális programok útiköltségének, belépőjegyeinek támogatása
– kulturális programok megvalósításához eszközök beszerzése
– szakmai, kulturális előadások megvalósítása
– fellépések, kiállítások, kiadványok megjelentetési költségeinek
támogatása
A pályázók közül előnyben részesülnek azok, akik közösen nyújtanak be pályázatot, ebben az esetben a megpályázható összeg maximum 120 000 Ft. A közösen pályázók maximum 1 pályázatot nyújthatnak be.
A pályázó(k) mindösszesen a megpályázott összeg 10%-ig
tervezhet(nek) reprezentációs (étkeztetés, vendéglátás, élelmiszervásárlás) költségeket.
A dabasi székhelyű nevelési-oktatási intézmények, kulturális intézmények, kizárólag közös óvodai, iskolai, kulturális szakmai programok megvalósítására nyújthatnak be pályázatot, azaz a pályázat
benyújtásának feltétele, hogy a megpályázott cél megvalósításában
minimum két intézmény vegyen részt, és a pályázatot is közösen
nyújtsa be. Az intézmények által közösen megpályázható összeg max.
120 000 Ft. A közösen pályázó intézmények maximum 1. pályázatot
nyújthatnak be.
A pályázók mindösszesen a megpályázott összeg 10%-ig tervezhetnek reprezentációs (étkeztetés, vendéglátás, élelmiszer-vásárlás) költségeket.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. augusztus 31.
A pályázatok elbírálásának határideje: soron következő OKB, ill.
azt követő testületi ülés. Pályázni a Bizottság által összeállított adatlapon lehet.
A pályázati adatlaphoz csatolni kell:
azt az űrlapot, amelynek segítségével a pályázó nyilatkozni tud
összeférhetetlenségéről, illetve érintettségéről a pályázat benyújtásakor (1. sz. Nyilatkozat), valamint
amennyiben releváns, azaz az érintettség fennáll, azt az űrlapot
(2. Közzétételi kérelem), amelynek segítségével a pályázó a pályázat

benyújtásakor – vagy ha az érintettség a pályázat benyújtása után, de a
támogatási döntés előtt következik be, az ettől számított 8 munkanapon belül – kezdeményezni tudja érintettségének közzétételét.
Az Adatlap, a Nyilatkozat és Közzétételi kérelem letölthető a
www.dabas.hu weboldalról, az Önkormányzat/Pályázatok menüpont alatt, illetve nyomtatott formában rendelkezésre áll a
Polgármesteri Hivatal (2370 Dabas, Szent István tér 1/B) 215-ös irodájában és ügyfélszolgálatán.
A pályázatokat egy nyomtatott példányban kell leadni a
Polgármesteri Hivatal (2370 Dabas, Szent István tér 1/B) 215-ös irodájában, illetve amennyiben a pályázó rendelkezik internet-eléréssel,
köteles azt megküldeni az oktatas@dabas.hu címre.
A pályázatok elbírálásánál az Oktatási és Kulturális Bizottság az
alábbi szempontok alapján mérlegel:
– a pályázat területi hatálya: az egész városra kiterjed, vagy csak a
pályázó intézményre, civil szervezetre, egyházra
– a pályázati téma által megszólított résztvevők köre, érintettek
létszáma
– önrész biztosítása a pályázathoz
– a pályázatban szereplő program szervezettsége, újszerűsége,
pályázók száma
– esélyegyenlőség biztosítása
Az Oktatási és Kulturális Bizottság előnyben részesíti a „2010 – a
Megújulás Évé”-hez, illetve a Dabasi Napok rendezvénysorozathoz
kapcsolódó pályázatokat.
A pályázó, amennyiben az OKB támogatásban részesíti, köteles
eleget tenni Dabas Város Önkormányzata Támogatási Szabály
zatában meghatározott elszámolási kötelezettségének, melyről tájékoztatást kap. A pályázó köteles továbbá tűrni a pályázati cél megvalósításának Támogatási szabályzatban foglalt ellenőrzését.
Amennyiben a pályázó a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, a
következő pályázati fordulóból kizárható.
A pályázatok megírásához sok sikert kívánunk!
Dabas, 2010. július 30.
Pásztor Gergely
az OKB elnöke

Versenyképes szakmák
Europass bizonyítvánnyal

Még csatlakozhat szeptemberben induló
örkényi képzéseinkhez!
Szakképzés
Képzési idő
		
Vendéglátó eladó
3 hónap
Szakács
9 hónap
Pincér+Mixer
10 hónap
Eladó+ Kereskedő, boltvezető
5 hónap
Hentes-Csontozómunkás
4 hónap
Hegesztő
9 hónap
Szerkezetlakatos
8 hónap
Kéz- és lábápoló, műkörömépítő
3 hónap

Képzési díj
részl.fiz. kedvezménnyel
67 000 Ft + vizsgadíj
174 000 Ft + vizsgadíj
154 000 Ft + vizsgadíj
80 000 Ft + vizsgadíj
85 000 Ft + vizsgadíj
285 000 Ft + vizsgadíj
198 000 Ft + vizsgadíj
95 000 Ft + vizsgadíj

Képzéseinket hetente 2-szer az esti órákban tartjuk
Jelentkezés, bővebb felvilágosítás: Pál Tünde, Bacsa Dorottya
Tel./fax: 06-1/222-5391, 06-20/223-8865, 06-20/310-0404

Oktatásszervező Kft.

E-mail: planetkft@gmail.com • www.planetoktatas.hu
Nyilvántartási szám: 01-0130-04 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0999
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Anyakönyvi hírek
július 24.

Újszülöttek
Gyermek neve
Születési idô
Bakonyi-Kárpáti Eszter
07. 06.
Szegfi Dominik
07. 06.
Dvorszky Hanna
07. 16.
Horváth Fanni
07. 27.
Czapek Ádám Péter
07. 27.
Danyis Attila
07. 29.
Deli Kinga
07. 31.

Anyuka neve
Bakonyi-Kárpáti Anita
Vitáris Katalin
Gombár Ágnes
Gilicze Tünde
Simon Anita Katalin
Mráz Enikő
Imre Katalin

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Házasságkötések
10 éve (2000-ben) kötöttek házasságot:
augusztus 5.
Laczkó József–Szőnyi Edina
Forgács Krisztián–Márkus Erika
augusztus 12.
Feth Balázs–Bátki Nikoletta
Sárvári Zoltán–Újvári Gabriella
augusztus 17.
Windberg Csaba–Garajszki Erika
augusztus 19.
Fojta Dániel–Majoros Katalin
augusztus 26.
Laja Zoltán–Baráth Andrea
Andristyák József–Lévai Rita
Mráz Attila–Kecskés Ilona
20 éve (1990-ben) kötöttek házasságot:
augusztus 3.
Mezei György–Varga Eszter
Kovács István–Vásáreczki Sarolta
augusztus 17.
Maris Ferenc–Kató Erika
augusztus 18.
Farkas Tamás–Kovács Judit
augusztus 24.
Pádár Csaba–Bádogi Piroska
augusztus 25.
Brezony János–Libor Judit Csilla
augusztus 31.
Szabados János–Laczkó Magdolna
Ujvári Gábor–Laczkó Éva
25 éve (1985-ben) kötöttek házasságot:
augusztus 2.
Mráz István–Fabók Lídia
augusztus 30.
Láposi József–Reikort Eszter
30 éve (1980-ban) kötöttek házasságot:
augusztus 1.
Majeczki Miklós–Horváth Piroska
augusztus 2.
Kurta József–Zsolnai Piroska
augusztus 9.
Kollár László–Vitvindics Mária
Sziráki Mihály–Kecskés Erika
augusztus 22.
Kulcsár Zoltán–Janicsák Ilona
augusztus 30.
Krizbai Árpád–Hefler Erika
Zadunajszki József–Gergelyfi Julianna
Saliga Béla–Bózsik Anna
40 éve (1970-ben) kötöttek házasságot:
augusztus 15.
Balogh Sándor–Kovács Mária
augusztus 21.
Szegfi János Pál–Szlezák Terézia
augusztus 22.
Jarábik József –Harmati Julianna
augusztus 28.
Sponga János–Mráz Ágnes
2010. július hónapban kötöttek házasságot:
július 3.
Illés István–Mráz Beatrix
Hegyi Gábor–Taprakhon Onin
július 10.
Bálint Gábor–Nagy Szandra
július 17.
Strupka Domonkos–Jeszenszky Anna
Vincze Zsolt–Horvát Mária
Surman István–Opóczki Judit

10 Dabas 2010. augusztus

Kovács Tamás–Kveták Annamária
Petróczy Viktor–Halengár Tímea
Halasi Zoltán–Berta Éva
Rózsa Zsolt–Balogh Viktória
Durai László–Percze Andrea

július 30.

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név	Születési idô
Fabók Pál
Juhász Lajosné
(Virbling Rozália)
Maurer János
Farkas Mihályné
(Gogolák Erzsébet)
Pataki István
Kancsár Pál

Életkor

1920. 08. 05.

90 éves

1920. 08. 31.
1919. 08. 04.

90 éves
91 éves

1919. 08. 10.
1919. 08. 25.
1909. 08. 28.

91 éves
91 éves
101 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Halottaink
Név	Születési idô	Halálozás idôp.
Sáfár Ferenc
1952. 03. 23.
2010. 06. 26.
Dzsugán Pálné (Kolozsi Jolán)
1931. 08. 13.
2010. 06. 27.
Suhajda Lénárdné (Dombi Ilona) 1927. 03. 05.
2010. 06. 29.
Lolbert Kálmánné (Barsi Mária) 1929. 06. 09.
2010. 06. 30.
Serfel Jánosné (Jurászik Mária) 1929. 09. 09.
2010. 06. 30.
Bozsik Jenő
1962. 07. 17.
2010. 07. 01.
Bálint Balázsné (Forczek Mária) 1925. 10. 09.
2010. 07. 01.
Pasztyerik Istvánné
(Gombár Terézia)
1946. 04. 10.
2010. 07. 02.
Kiss László
1931. 08. 24.
2010. 07. 04.
Miták Istvánné (Kovács Erzsébet) 1929. 10. 08.
2010. 07. 07.
Jurácsik László
1951. 02. 11.
2010. 07. 07.
Juhos János
1930. 01. 06.
2010. 07. 10.
Paczu Imre János
1923. 01. 15.
2010. 07. 13.
Gattyán István
1938. 11. 16.
2010. 07. 13.
Pál Katalin
1950. 05. 14.
2010. 07. 14.
Mráz Istvánné (Zsolnai Julianna) 1932. 04. 23.
2010. 07. 14.
Takács Lászlóné
(Kosztolányi Mária)
1924. 05. 31.
2010. 07. 14.
Kárpáti Pálné (Horányi Irén)
1924. 02. 24.
2010. 07. 14.
Zsolnai Andrásné (Mráz Julianna) 1924. 03. 07.
2010. 07. 15.
Janicsák Pál
1946. 10. 21.
2010. 07. 16.
Mantics András József
1947. 05. 30.
2010. 07. 17.
Kovács Pál
1936. 01. 13.
2010. 07. 17.
Krígel Ferenc
1958. 03. 31.
2010. 07. 18.
Szabó Vendelné (Rohr Ida)
1931. 02. 18.
2010. 07. 23.
Kancsár József
1930. 07. 04.
2010. 07. 23.
Suhajda Lénárd
1958. 09. 14.
2010. 07. 27.
Opóczki Pálné (Karlik Jolán)
1931. 10. 03.
2010. 07. 27.
Bisztrai László
1920. 06. 27.
2010. 07. 31.

Osztozunk a családok gyászában.
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Tájékoztató a temetôüzemeltetési iroda tevékenységérôl
Beszélgetés Szeibert Ágnessel, az iroda vezetőjével
– Ebben az esztendőben megváltozott a temetkezési rend városunkban. A
temető fenntartása és üzemeltetése átkerült az Önkormányzat hatáskörébe.
Melyek a legfontosabb változások, amelyekről a lakosságnak értesülnie
kell?
– 2010. április 1-jétől vettük át a köztemetők üzemeltetését.
Az üzemeltetési iroda feladatai közé tartozik a dabasi temetők
rendjének megtartása, a kegyeleti helyek gondozása, a temetők méltóságának megőrzése, szakfelügyeletek, jogszabályok előírásainak betartása, betartatása, ellenőrzése.
Továbbá: sírhelygazdálkodási feladatok ellátása, a sírhelyek érvényességének naprakész vezetése, nyilvántartása, ellátjuk a temető fenntartását, megszervezzük a temetők szemétszállítását, az építmények,
közművek, a tárgyi és infrastrukturális létesítmények, közcélú zöldfelületek karbantartását, felújítását és gondozását (ravatalozók, hűtők,
stb.). Közreműködünk a temető- és sírhelygazdálkodással összefüggő
létesítési, bővítési feladatok megvalósításában, gondozzuk a temetési
helyeket és a temetői közterületeket, szervezzük a temetőben működő
vállalkozási tevékenységeket, gondoskodunk a halottak átvételéről,
kijelöljük a temetési helyeket, biztosítjuk a kegyeleti jog gyakorlását.
A temetések lebonyolítása a temetkezési szolgáltatók feladata.
Dabason jelenleg négy szolgáltató üzemel. A gyászoló családnak érdemes érdeklődni a szolgáltatások minőségéről, a felmerülő költségekről,
mielőtt döntene, melyik szolgáltatót választja.
– Milyen utat kell végigjárnia annak, akinek hozzátartozója elhunyt?
Hol kezdje a temetés megszervezését, milyen okmányokra van szükség?
– Lakáson történő elhalálozás esetén, értesíteni kell a háziorvost
(Dabas Város Központi Orvosi Ügyelete, Dabas, Bartók Béla u. 59/A
az ügyelet telefonszáma: 06-29/360-379, 06-20/94-24-508), hogy a
halottvizsgálatot elvégezze, és a halottvizsgálati bizonyítványt kiadja.
A lakásról történt elszállításra csak az orvosi intézkedések után
kerülhet sor, a fenti okmány birtokában.

Utolsó ajándék
Behunyom a szemem, érzem a fenyő és sok-sok virág illatát. Mikor szeretett halottainkat utolsó útjukra kísérjük, nyughelyüket megannyi
virág borítja koszorúra kötve. Mind egy-egy imát, emléket, gondolatot
rejt. Az utolsó ajándék, melyet ilyenkor adhatunk! Itt maradnak az
emlékek, a kedves arc felidézése, egy-egy történet megidézése vele kapcsolatban. Mi is újra átéljük munkatársunk elvesztését, a jó Isten úgy
rendelte, kettőét is.
Bakos Mária Anna, élt 31 évet
Ez áll Veszprémben, az egyik síron. Marcsi
ilyen messziről került Dabasra. Itt találta meg
a szerelmet, családot, barátságot és munkát is.
Nehéz betegségét legyűrve, túl a fájdalmas
kezeléseken, egy éve került közénk. Barátsá
gos, vidám lényét hamar megszerettük. Sajnos
alattomos betegsége újra leteperte és kórházba került. Halála előtti napokban azt kérte, ne látogassuk meg, csak ha
hazajön. Tudom, nem akarta, hogy lássuk fájdalmát, meggyötört kis
arcát. Hosszú, gyötrelmes volt az út június 15-én a veszprémi temetőbe

A szolgáltató kiválasztásával és megbízásával az elhunyt elszállításáról a család intézkedik. Kórházi elhalálozás esetén a halottvizsgálat
elvégzése után a halottvizsgálati bizonyítványt, valamint a halálozási
statisztikai lapot a kórház pathológiai osztálya, illetve felvételi irodája
állítja ki.
Ezeket a dokumentumokat az elhunyt személyi irataival együtt
átadják a hozzátartozó részére.
– Mit kell tudni a sírhely megvásárlásáról és a lejárt sírhely megváltásáról ?
– A sírhely megváltását, újraváltását a Temetőüzemeltetési irodában kell intézni. Újraváltás esetén a sírhelyigazolást, vagy számlát szíveskedjenek magukkal hozni. Akinek lejárt a sírhely feletti rendelkezés
joga, fáradjon be a temetkezési irodába annak meghosszabbítására,
vagy a sírhelyről való lemondó nyilatkozat aláírására. Ha esetleg valaki
nem tudja, mikor jár le a sírhely feletti rendelkezés joga, kérem, jelezze
nekünk!
– Miért nem lehet kocsival behajtani a temetők területére?
– Szeretnénk elérni, hogy a temetők az emlékezés méltó helyei
legyenek. Azok, akik kilátogatnak szeretteik sírjához, csendben, békében tudjanak emlékeikkel szerettük közelében lenni. Ehhez szeretnénk kialakítani egy szép, parkosított környezetet. Sok bejelentés
érkezett, hogy a gépjárművel közlekedők károkat okoznak a sírokban,
zavarják a temetők nyugalmát. Természetesen a mozgássérült lakosok
behajthatnak a temetők útjaira.
Kérjük, amennyiben csak kocsival tudnak a temetőbe behajtani,
előtte telefonáljanak a gondnoknak, hogy kinyithassa a kaput.
– Ez az interjú azért készült, hogy minél szélesebb körben tudjuk
tájékoztatni a lakosságot a temetkezési eljárásról. Milyen más módszerekkel ismerteti tevékenységét az iroda?
– A lakosság naprakész tájékoztatása érdekében honlapot indítottunk, ahol az érintettek tájékozódhatnak a gyászjelentésekről,
kérdéseiket, panaszaikat, észrevételeiket megoszthatják velünk.
A honlapunk elérhetősége: www.temetouzemeltetes.hu – KÁ–

utolsó ajándékunkkal, egy gyönyörű koszorúval, hatalmas fa alatti
nyughelyéhez. Nyugodj békében, Marcsi! A nagy fa vigyázza álmodat.
Sáfár Ferenc élt 58 évet
Nehéz leírni, hogy július 7-én utolsó útjára
kísértük a dabasi temetőbe. Oly nehéz hónapok után, minden remény hiába, legyőzte a
betegség. Egyike volt azon munkatársainknak, aki sok-sok éve velünk élte a munkás hétköznapokat. Sok mindent átéltünk itt együtt.
Nehéz szívvel gondolok arra, mennyire szerette volna még látni kisfia boldogulását, sajnos már a ballagását sem
tudta élvezni. Szomorúan gondolok kedves feleségére, aki utolsó percig
reménykedett és minden tőle telhetőt megtett, úgy ápolta. Két kis unokájára, lányára, akik nagyon nehéz időszakot élnek át. Mi egy nagyon
jó szakembert, barátot, munkatársat vesztettünk el! Ők férjet, apát,
nagyapát! Osztozunk fájdalmukban…
Azt hiszem, a jó Istennek kevés a dolgos, kedves angyala. Talán nyílik az égi „Szoci Fogi”, ahová mentek a mi dolgos társaink!
Nyugodjatok békében! 		
– a volt munkatársak–
2010. augusztus
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A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
2010. augusztus–szeptember havi programjai
közérdekû Közlemény
A Művelődési Ház tetőfelújítási munkálatai
augusztus–szeptember hónapban lesznek.
A felújítás ideje alatt a Művelődési Központ
zárva tart.
Szeptember 1-jétől telefonos irodai ügyelet működik
8.00–18.00 óráig.

SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAM
2010 októberétől a Kossuth Művelődési Központban
A képzés jellege: alapképzés (15 óra alapvető informatikai ismeretek,
15.00 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, egyszülős családban élők, három- vagy többgyerekes
családban élők, roma lakosság
Jelentkezés: Kossuth Művelődési Központ,
2370 Dabas, Szt. István u. 58.
Tel./fax: 29/360-237 szervezes@kmkdabas.hu, www.kmkdabas.hu
A program az Építő közösségek – a dabasi Kossuth Művelődési Központ
az egész életen át tartó tanulásért TÁMOP-3.2.3-08/2/KMR-2009-0009
pályázat keretében valósul meg.
A képzés ingyenes!
Kossuth Ház Galéria
(2370 Dabas, Kossuth László u. 19.)

Kiállítás
II. Házunk – Hazánk Országos Fotópályázat zsűrizett képeinek
kiállítása
Kiállításmegnyitó: szeptember 17. péntek 17.00 óra
A kiállítás október 15-ig tekinthető meg, H.–P.: 9.00–17.00 óráig.
Hétvégén előre egyeztetett időpontban. (Tel.: 29/362-545)

A gyóni Baba-mama klub
augusztus–szeptember havi programja
július 7.

Hogyan fejlődik a baba? – mozgás

augusztus 25.	Baba-mama tornabemutató Varró Erikával
szeptember 1. Játszóház
szeptember 8.	Tejfogak, fogszabályozás
előadó dr. Balogh Katalin fogorvos
szeptember 15. Kisvonatos kirándulás
A programok helyszíne a Halász Móricz-kúria
Kezdési időpontja: 16.00 óra
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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BMX-esek, gördeszkások pihenôés játszóparkja nyílik Dabason
2010. szeptember 18-án, 10.00 órakor megnyitjuk a kamaszoknak készült pihenô- és játszóparkot Gyónon, a Segítôszolgálat udvarán.
Régi adóssága ez a városnak, régi vágyuk ez a fiataloknak, hogy legyen
egy hely azoknak, akik BMX kerékpárjukkal szeretnek ugratni,
félcsövezni, pördülni.
Sok szülő most biztosan megretten, de hadd idézzem fel a filmet.
Bizonyára ők is látták Nicole Kidmannel a „BMX banditákat”, ahol a
sztár piros biciklijével trükközött, ugratott, száguldott, oly látványosan, hogy kamaszok serege irigyelte, utánozta éveken át.
A látvány olykor félelmetes volt, és valljuk meg, a szülők félelme nem
is teljesen alaptalan, hiszen az extrém sportok egyike sem veszélytelen.
Ugyanakkor tudjuk, hogy vannak olyan fiatalok, akik parkokban, tereken ügyeskednek gördeszkájukkal, BMX kerékpárjukkal a járókelőket
bosszantva. Van tehát egy hely, amely azért épült, hogy az extrém sportokhoz szükséges feltételeket biztosítsa.
Hát mi is van itt?
– Egy 2,70 méter magas, 3,75 méter széles, 10,55 méter hosszú félcső,
egy 3 m magas mászópiramis, streetball pálya, kültéri pingpong, filagória és padok a pihenéshez
Kik használhatják a parkot?
– 18 éven felüliek korlátlanul, saját felelősségükre, 18 éven aluliak a
mászófalat, a BMX- és gördeszkapályát szülői engedéllyel (az engedélyhez nyomtatványt intézményünk biztosít), ha betartják a házirendet, pályahasználati szabályokat, és kifizetik a belépődíjat.
Hogyan, mikor használhatják a parkot?
A park hétfőtől szombatig üzemel, amely négy napon keresztül áll
nyitva mindenki előtt, azonban a hét két napján csak a Segítőszolgálat
saját csoportjai használhatják. A csoportba várjuk azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik szívesen sportolnának, beszélgetnének, de
lehetősége nyílik az érdeklődő kamaszoknak arra is, hogy dramatikus
módszerekkel helyzetgyakorlatokon, vezetett játékokon keresztül szerezzenek reális önismeretet, jártasságot a kapcsolatépítés, a hatékony
kommunikáció, érzelemkifejezés és problémamegoldás terén, amelyek
az egészséges felnőtt személyiség építőkövei.
A csoport tagjainak a belépés ingyenes!
Miért jó ez a park?
Hosszú távon, a mozgás öröme, a felszabadultság érzete, az akadályok
legyőzése, az önszerveződés, az egymás iránt érzett felelősség erősödése, mind-mind pozitív hatással lesz a fiatalokra.
Helyszíne: Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai
Dabas, Áchim u. 6., tel.: 06-29/367-236 06-70/337-6337
e-mail:segitoszolgalat@gmail.com
A park, az Új Magyarország Fejlesztési Terv KMOP-4.5.1 pályázatnak, valamint Dabas Város Önkormányzatának támogatásával
készült.

Kecskés Annamária
intézményvezető
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KOSSUTH ZSUZSANNA
SZAKKÉPZŐ ISKOLA
ÉS KOLLÉGIUM
2370 Dabas, József A. u. 107.
Tel.: 29/560-670
www.kzsdabas. hu

Felvételt hirdetünk gimnáziumi
esti tagozatra!
Érettségire felkészítô gimnáziumi felnôtt
oktatás a 2010–2011-es tanévben!*
A képzési idő: 3 év a szakmunkás-szakmai bizonyítvánnyal rendelkezőknek (csak általános iskolai bizonyítvánnyal rendelkezőknek
különbözeti vizsgát tartunk)

Hírek a dabasi Roma Tanodából
Júliusban bemutatkozott a TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0028 nyertes
pályázat tehetséggondozási komponense keretében lehetőséget kapott
a Dabasi Roma Tánccsoport egy budapesti fesztiválon. A sikerük fergeteges volt. Sok roma tánccsoport döbbenten figyelte a csupán
néhány hónapja gyakorló táncoslányokat és fiúkat. Tánctanáruk,
Kovács Szecső Zoltán, valamint a CKÖ elnöke, Rafael Gyula nagy
izgalommal várták a gyerekek produkcióját – ám ők szó szerint elsöprő sikert arattak. A közönség is táncra perdült. A színpadot, ahol táncoltak, nem kisebb sztár adta át nekik, mint Caramell, aki néhány jó
tanáccsal is biztatta szimpatikus kis csapatunkat. Sok szülő is elkísérte gyermekét. Ennek külön örültünk, mert a dabasi csapat így egy
igazi, jól összeforrott csoport volt, ahol a szülők is tőlük telhetően
segítik a gyerekeket.
Annak, hogy lehet jól tanulni, s mellette még egyéb kedvteléseket is
magas szinten művelni, nagyon jó példája Oláh Vivien, aki a Tanoda
idei legeredményesebb diákja, s bizony a táncolásban is élen jár.

Kérjük, jelentkezési szándékát 2010. 08. 26-ig jelezze!
Várjuk azok jelentkezését is, akik már rendelkeznek lezárt tanévvel, tanévekkel (megszakított tanulmányok).
Az eddig lezárt tanévek beszámításra kerülnek.
További információk:
Kossuth Zsuzsanna SZKI-titkárság 29/560-670
Jelentkezési lap a honlapról is letölthető: www.kzsdabas.hu
* Az oktatást megfelelő számú jelentkező esetén indítjuk.

A TRAFIK-KÖR hírei:
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a TRAFIK, Kortárs Művészeti
Pont a felújítások végéig nem üzemel.
Már elkezdődött az épület előtti tér rendezése, valamint már beszereztük
az önkormányzat által nyújtott támogatásból az informatikai rendszert,
amellyel lehetőség nyílik majd interaktív kiállítások rendezésére.
Az ablaküvegre hamarosan betörésgátló és visszatükröződés-gátló
fólia kerül, valamint a TRAFIK lábazata is új, dekorbeton burkolatot kap.
A teljes felújítás várhatóan augusztus végén fejeződik be, ezután az
épületet nevezni fogjuk a „Média Építészeti Díjára”.
A Dabasi Napok keretén belül minden évben megrendezésre kerülő
Dabasi Építészeti Kiállításra már elkezdődött az alkotómunka. Idén a városépítészeté lesz a főszerep a kiállításon, és arra keressük a választ: hogyan
lehet Dabason még inkább urbánus, városi szituációkat teremteni.
A júliusi hónapban a TRAFIKKÖR tagjai elkészítették koncepcióterv javaslatukat a felső-dabasi
Lakrovics-kápolna felújítására,
amelyet az illetékesekhez el is juttatott. Terveink szerint a kápolna felújításának úgy kell megvalósulnia,
hogy emléket állítson a múltnak és
üzenetet hordozzon a jelen számára. A teljes dokumentáció letölthető
a www.trafikkor.com weboldalról.
Balog Ádám, TRAFIK-KÖR

Édesanyja, Oláhné Balogh Ilona elmondta, hogy az ő családjukban,
mióta a tanoda működik, jobban mennek az iskolával kapcsolatos dolgok. A gyerekek összegyűjtik a kérdéseiket, s alig várják, hogy a tanodai tánorokkal megbeszélhessék azokat a dolgokat, amelyekre eddig
nem jutott idő. Jól tudják, sok a lemaradásuk, de apránként behozható.
A tánc pedig mindig „felrázza” az unalomból a gyerekeket.
Németh Izsák, a fiúk kiválósága géppuskalábával elkápráztatta a
közönséget. Megnyugtatott, hogy az augusztusi vizsgáján sem fogok
csalódni.
Összefoglalva: a fesztiválon mindenki csodálatosan teljesített,
magaviseletükért pedig külön dicséretet érdelmelnek kicsik és
nagyok.
FIGYELEM: A pótvizsgások augusztus 16-tól érdeklődjenek a
CKÖ-irodában Gyula bácsinál, addig is a megbeszélteknek megfelelően otthon készüljenek. augusztus 16-tól mindenki szaktanári segítséget kap (Füzy Éva tanárnő, Buncsák Gábor tanár úr, Lakos Kati
néni) napi több órában, a Gyóni Géza Általános Isklolában.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
További jó pihenést kívánok mindenkinek:
Lakosné Kiss Katalin
tanoda-vezető tanár
2010. augusztus
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Lecsófesztivál másnap

Fotók: Tomor Tamás

Kiskunfélegyházáról rongyszőnyegkészítő,
de a környékbeliek is szépszámmal képviseltették magukat. Ellátogatott hozzánk egy
kádár Ócsáról, díszkovács Kakucsról, keramikus Bugyiról, érdi fabútorkészítő, tatár
szentg yörgyi textiljáték-készítő, és nem utol
sósorban Erdélyi Marika néni tojáshímző,
valamint a Reménysugár Fogyatékosok
Nappali Intézetének ügyes kezű lakói, akik
finom lecsóval is megörvendeztettek minket.
Arról pedig, hogy a főzés alatti nézelődés és
vásárlás között se unatkozzunk, olyan fellépők biztosítottak minket, mint az ócsai népdalkör és citeraegyüttes, a Kéknefelejcs

Jó magyarnak lenni, jó dabasinak lenni.
Egy álom végre valóságot öltött. Olyan rendezvényt tarthattunk a vásártéren, amilyenről már régóta álmodott egyesületünk. Július
31-én megrendezésre került a 0. Dabasi
Lecsófesztivál.
Engedjék meg nekem az olvasók, hogy egy
kicsit elfogult legyek és ennek fügvényében
számoljak be az eseményekről. Már az égiek
is velünk voltak, mert az eső is az előző estét
tette frissebbé és hozta el számunkra a gyönyörű reggelt, amikor egymás után érkeztek a
résztvevők. Itt szeretném megemlíteni, hogy
a megelőző időszakban senki nem ismerte rajtam kívül a pontos résztvevőlistát, így még
nagyobb volt a meglepetés. Talán én lepődtem meg a legjobban, mert aki megígérte, az
el is jött.
Negyven induló főzőcsapatot üdvözölhettünk, és tizennégy kézműves és különféle vállalkozó tette színesebbé a vásártér forgatagát.
Voltak közöttük olyanok is, akik több száz
km-t utaztak, Karancsaljáról tűzzománc
alkotó, Szatmárcsekéről lekvárkészítő,

Citeracsoport, a Rozm ar ing Népdalkör, és
mindezt megkoronázta az újharg yáni
Presszó-Band zenekar, akiknek külön köszönet a jó hangulatért. De részt vehettünk még
íjászaton, és airsoft-bemutatón is.
A főzőverseny eredménye a következő
képpen alakult:
I. az Inárcsi fürkészek csapata
II. a DIEGO csapata
III.	a Reménysugár Fogyatékosok Nappali
Intézetének csapata

Egy feledhetetlen látogatás
Június közepe és július vége között négy amerikai fiatal hölgy látogatott el hozzánk Dabasra. Ketten közülük, Bree Hersch és Willa
Grefe a Gémesi Andrea által vezetett Babaház Családi Napköziben
szervezett nyári táborokban dolgoztak három hétig, igyekezvén
minél több angoltudásmorzsát belecsempészni a csöppségek fejébe.
A másik két lány, Alison Presswod és Jael Cooper pedig családoknál
elszállásolva igyekezett bepillantani a nagy magyar valóságba.
Természetesen rengeteg kirándulás és egyéb szabadprogram keretében tettük lehetővé mindannyiuk számára, hogy megismerhessék a
magyar történelmet, gasztronómiát, az országot és a kacifántos
magyar nyelvet.
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Volt két különdíjasunk is:
A „Legkülönlegesebb lecsó” készítői Nyíri
Margó és csapata, akik a görög lecsójukkal
nyerték el ezt a díjat.
A „Legszebben tálalt lecsó” címet a
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola csapatának ítélte a zsűri.
Gratulálunk!!!
Szépszámmal voltak támogatóink is, akiknek ezúton is köszönetet mondunk.
Igazi összefogás eredményeként született
meg Lecsófesztiválunk. Jó volt érezni, megtapasztalni, hogy az emberekből nem veszett ki
a bátorítás, támogatás, segítőkésség, az őszinte összefogás.
Végezetül még annyit szeretnék írni, hogy
jövőre ugyanitt legalább ilyen létszámban, de
ha lehet, még többen. Jó volt itt lenni, jó volt
felsődabasinak lenni, de még jobb a Kis
dabasért Egyesülethez tartozni.
Hálás köszönettel mindenkinek
Rizmajer Antalné
a Kisdabasért Egyesület elnöke

Köszönjük a közreműködést a Táncsics Mihály Gimnáziumnak,
Pásztor Gergelynek, Gémesi Andreának, Talabér Jánosnak, valamint
a Gecser, a Béki, a Kuli, a Weil, a Sásdi, a Faragó, a Gombár és a
Bartha családnak, hogy hathatós segítségükkel feledhetetlenné tették
a magyarhoni kultúrmérgezést az amerikás „áldozatok” számára, így
nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a Dabas és Staunton között formálódó testvérkapcsolat tovább mélyülhessen. Allison szavaival zárnám soraimat, amelyek, azt hiszem, mindennél jobban kifejezik a
lényeget: „Mi mást is mondhatnék a magyarországi látogatásomról,
mint azt, hogy egyszerűen feledhetetlen volt. Életreszóló barátokat
szereztem és nagyon sokat tanultam önmgamról és egy másik kultúráról. Ennél pedig semmi sem ér többet”.
Kancsár Krisztián
ifjúsági nagykövet
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EDZÔTÁBOR CITERÁVAL

Sári Napok 2010
Dabas Város Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívom a város minden polgárát
a Sári Napok rendezvénysorozat
augusztus 21–22-én rendezendő programjaira.

Kőszegi Zoltán polgármester

A Bazsalicska Citerazenekar a július 24–26. közötti hétvégén felkészítő táborban vett részt Balatonfenyvesen.
Az időjárás kegyes volt hozzánk, mert pénteken, a „bemelegítő”
zenélés mellett fürödhettünk a Balatonban is. A következő két napon
azonban szakadt az eső, a hullámok méterekre csaptak ki a tóból, így
ki sem mozdulhattunk a próbateremből.
A közös munka eredményes volt: hét új darabbal ismerkedtünk
meg, a régieket pedig technikailag csiszolgattuk.
A felkészítő tábor célja az augusztusi Sári Napokon való szereplésen túl egyrészt az őszi KÓTA országos minősítőn, valamint a Vass
Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntőjén való eredményes
szereplés. Ez utóbbi november 6-án Budapesten, a CSILI-ben lesz,
ahova sári szlovák dalainkkal az elsők között jutottunk be.
Külön köszönettel tartozunk tanárunknak, idősebb Szlama
Lászlónak, hogy szabadidejéből három napot szánt tanításunkra!
A Bazsalicska Citerazenekar tagjai nevében:
Szabó Józsefné Márti

„Sári Táncok”
2010. július 4-én, Lucfalván rendezte az
Országos Szlová k Ön kormá nyzat a
Magyarországi Szlovákok Napját. A hazai
szlovákság legjelesebb ünnepét minden esztendőben más-más szlovák nemzetiségi településen tartják, az elmúlt évben Dabas-Sári
adott otthont a rendezvénynek.
A programok a szokásokhoz hűen, szlovák nyelvű szentmisével kezdődtek. Az arra
érdemes személynek és csoportnak átadták a

Augusztus 21., szombat
12.00 Kalinkovo–Sári futballcsapatok felvonulása zenekari
kísérettel a Sári Közösségi Háztól a futballpályáig,
ahol megmérkőznek egymással
16.00 Kerítés- és kapuavató ünnepség
Rétesutca-megnyitó
17.00 Nemzetiségi Találkozó
•  Bemutatkoznak a helyi és környékbeli szlovák
nemzetiségi települések hagyományőrző csoportjai
valamint a Dabas környéki népdalkörök
•  a „Rozmaring” Hagyományőrző Népdalkör és
a Bazsalicska Citerazenekar lemezbemutatója
•  A napot utcabál zárja, a zenét a Dance Band szolgáltatja
Helyszín: Sári Szlovák Udvar
Augusztus 22., vasárnap
15.00 Szlovák nyelvű litánia
A budapesti Ozvena kórus előadása
Helyszín: Mánteleki úti Mária-kápolna

További információ: Sári Közösségi Ház, (Dabas, Szent János u. 112.)
Tel.: 06-70/375-9141, 06-70/330-4583

„Nemzetiségünkért” díjat, majd zenekari
kísérettel vonultak végig a csoportok a falun,
ki-ki a maga településére jellemző viseletben,
színes látványosságot nyújtva. Ezt követték a
népdalkörök, néptánccsoportok bemutatkozó fellépései, majd mulatsággal zárult az este.
A színpadon a pesti régiót többek között
a sári Borovenka és az ecseri Zeleny Veniec
Néptánccsoportok közös produkciója képviselte. A két település kapcsolata nagyszü
leink emlékei szerint több évtizedes múltra
tekint vissza. A máriabesnyői búcsújáráskor
ugyanis az ecseriek adtak szállást a
sári zarándokoknak, majd köszönetképpen elődeink sári búcsúkor
fogadták és látták vendégül az
ecseri ismerősöket.
A két tánccsoport közös szereplése több szálon is visszavezethető.
Az elmúlt időszakban számos
hag yományőrző rendezvényen
találkoztak a fiatalok, ahol baráti
kapcsolatok szövődtek. Valamint
mindkét csoportnál Szilágyiné

E-mail: szko@dabas.hu

Suba Éva – a budapesti Lipa Folklóregyüttes
vezetője – látja el a művészeti vezető szerepet. Többek között neki köszönhető a „Sári
Táncok” koreográfia, mely az 1940-50-es
években gyűjtött sári motívumokból épül fel.
Több, igazán vidám hangulatú próba
után, először a szlovák napon, majd a szarvasi aratónapon került sor a közös szereplésre,
élőzenekari kísérettel. A táncot a helyi
közönségnek a Sári Napok rendezvénysorozat keretén belül, a Rétes-utca és Nemzetiségi
Találkozó rendezvényen (aug. 21.) mutatják
be a csoportok, majd szeptemberben egy igazán megtisztelő felkérés kapcsán a Váci
Püspökségen, a zempléni koreográfiával
kibővített műsorszámmal mutatkoznak be a
„Borovenkák”.
Kiemelt köszönet illeti a „Rozmaring”
Hagyományőrző Népdalkört, melynek tagjai folyamatos segítségükkel biztos hátteret
nyújtanak a sári fiatalok hagyományápoló
munkájához.
Gogolák Mariann
Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport
2010. augusztus
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A SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÉBÔL

Tanévzáró jótékonysági vacsora

Napközis tábor

A Szent János Katolikus Iskolában június 26-án Jótékonysági vacsora
estet rendeztünk 300 fő részvételével. A családias, jó hangulatú estet
tanulóink műsora színesítette.
A vacsora bevételét a leendő elsőosztályosok iskolaotthonos tantermeinek berendezésére és testvériskolánk, a Hám János Katolikus
Líceum, tanulóinak és tanárainak fogadására fordítottuk.
Köszönet minden támogatónknak.

Június 28.–július 2-ig a Szent János Katolikus Általános Iskolában napközis táborokat rendeztünk Színes paletta, Állatos mese, Amerikából
jöttem címmel. Mi, alsós tanító nénik, Máténé Suhajda Andrea, Pásztor
Zsuzsanna, Jankulár Margit, Gémesi Andreával közösen dolgoztunk
ki olyan tervet, mely a gyermekek számára izgalmas, hasznos időtöltést
kínált, igazodva életkori sajátosságaikhoz. Több mint 70 gyermek
(3 évestől 14 évesig) vett részt az általunk szervezett programokon.
Külön örömünkre szolgált, hogy a környező települések diákjai is részesei lehettek iskolánk életének. A tábor fő váza az angol nyelv játékos gyakorlása volt, két amerikai önkéntes lány segítette a gyermekeket a nyelv
elsajátításában és nagyon jó barátságok is szövődtek. Igyekeztünk színes
tevékenységgel tarkítani a gyerekek itt töltött napjait. Ismerkedési játékok, torna és fociedzések – angol nyelven, kézműves, mese-, ill. bibliai
történeteket feldolgozó foglalkozások, tábori póló készítése, agyagozás,
tűzoltó- és katonai bemutató, gitáros énektanulás, kajakozás és természetbúvárkodás a csatin, fagyizás – az igazgató úr jóvoltából.
A délutánok során a média is szerepet kapott. Tanulóink ellátogattak
a Rádió Dabas stúdiójába, ahol riport készült velük, újságcikkeket írtak,
tábori top 10 listát szerkesztettek, melyet CD-n is „kiadtak”. Csütörtö
kön este egy családias hangulatú tábortűz részesei lehettek a hetet
nálunk töltő gyerekek és azok szülei, testvérei. Együtt énekeltük a kedves vendégekkel a táborban tanult gitáros dalokat, dramatizált bibliai
történetet mutattunk be és megtortáztattunk minden résztvevőt. A
tábor zárónapján, pénteken, nagyszabású Walt Disney-koncertet szerveztünk a budapesti Mesehajó zenekarának meghívásával. Felejthetetlen
élményt nyújtott ez a nap a kisvonatozással, arcfestéssel és természetesen a zene varázsával. A tábor lebonyolításához nagyon sok segítséget
kaptunk az iskolavezetés, valamint alsós kollégáink részéről, melyet
hálásan köszönünk a gyermekek nevében. Kiemelt támogatónk volt
Dabas Város Önkormányzata és az Oktatásért Közalapítvány.
Jankulár Margit

Testvériskolai kapcsolat
Iskolánk testvériskolai kapcsolat keretében július 5–9-ig vendégül látta
a szatmárnémeti Hám János Katolikus Líceum tanulóit és tanárait. Az
együttlét során vendégeinknek megmutattuk városunk és Ócsa nevezetességeit. Budapesti látogatás
alkalmával megtekintették a
Budai Várat, a Mátyás-temp
lomot, a Halászbástyát,
Lánchidat, a Bazilikát, dunai
hajózáson vettek részt és ellátogattak a Parlamentbe is.
Családi nap keretében egy
napot együtt töltöttek a két
iskola tanulói. A búcsúesten
vendégeink Históriás Társulata megható műsorral kedveskedett a népes
hallgatóságnak. A látogatás lezárásaként a sári katolikus templomban
szentmisén vettünk részt, amelyen közösen imádkoztunk a Kárpátmedence magyarságának megmaradásáért.
Köszönöm minden munkatársamnak, szülőknek, támogatóknak,
diákoknak a segítségét. Az együttlét alkalmat adott arra határon innen
és túl, hogy szeretetben, emberségben, hitben és magyarságtudatban
erősödjünk.		
Kollár László igazgató

Szorobánnal a számtantanításban
Július elején az Igazg yöng y Iskolában
szorobánoktatás zajlott négy napon át.
Az Első Szorobán Alapítvány elnöke Vajda
József, és felesége, Magdika személyesen jöttek
el Dabasra, hogy pedagógusokat ismertessenek meg ezzel a különös számolóeszközzel.
Nagy igyekezettel fogtunk a tanulásba, és
elhatároztuk, hogy igen szorgalmasak leszünk.
Magdika szerint a gyermekeknek könnyebb
lesz, hiszen ők tiszta lappal indulnak, ám a mi
„lapunkon” ott van bevésődve a régi típusú számolástanulás, amit át kell formálni erre a módszerre. Az Első Szorobán Alapítvány szerint
„A szorobán egy számolóeszköz, aminek használata gyorsan terjed. Az eszközön számolás
megkönnyíti a gyakorlást, a szorobán alkalmazása főleg a számolás alapjainak lerakásakor
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lehet nagyon hasznos. Ez az általános iskola
alsó tagozatában, főleg az első, második és a
harmadik osztályban történik.”
„A szorobán az abakusz család tagja. Az
abakuszok számolásra alkalmas, legtöbbször
keretbe foglalt, tengelyekre fűzött apró tárgyak, ezek mozgatásával történik a számok és
a műveletek ábrázolása. A szorobán a római
abakusz leszármazottja, a kínai szuan-pan
módosult változata Japánból.”
Köszönöm az iskolának és az alapítványnak, hogy részem lehetett a továbbképzésben.
Remélem, hogy tudásunkkal segíteni tudjuk
majd a gyerekeket akár a tanulásban, akár a
tehetséggondozásban!
Szabó Józsefné
gyógypedagógiai asszisztens

Búcsú a Reménysugártól
Beszélgetés Mikesy Györggyel

– Hogyan értékelné az elmúlt éveket?
– Egy mondatban meg tudom fogalmazni:
otthonra találtam itt Dabason. Azt szokták
mondani, hogy a világon mindenütt jó, de
legjobb otthon, én azt tartom, hogy ahol
közösség van, ott az otthonunk. Az itt lakók
között is megtaláltam ezt az érzést, örültem,
hogy befogadtak, nyitottak voltak és az első
pillanattól kezdve embernek néztek.
Számukra nem egy fogyatékos, hanem ember
vagyok, és embernek lenni itt Dabason, jó. Az
intézménnyel kapcsolatban ezért is örülök,
hogy sokat tudtam segíteni, fejleszthettem,
megtaláltam a jövőt a gondozottaknak.
Elértük azt is, hogy őket nem gyerekeknek
tekintik, nem mások, olyan emberek, akikkel

egészség

Mennyit ér egy pályázat a laboratóriumi diagnosztikában?
„A Dabasi Kistérségi Dr. Halász Géza Járóbeteg Szakorvosi Rendelőintézet fejlesztése”
Régen, több mint 30 évvel ezelőtt Ottawában a nemzetek között különös egyetértés született:
Bármilyen változtatás, döntés születik valamilyen szinten az ország
életében, annak az emberek egészségére gyakorolt hatását vizsgálni és
figyelembe venni szükséges.
A megegyezést azonban – a világ eseményeit nézve – azóta sem látjuk következetesen megvalósulni. Aztán a gazdasági válság sok korábban fontos dolgot átértékelt, az emberek egészsége, gyógyításához
szükséges eszközök sorrendben hátrébb kerültek.
Gondolkodni, jövőt tervezni, hosszú évek múltán is a földön élni
viszont úgy lehetséges, ha megtervezzük és biztosítjuk az emberek
„működőképességét”, elhárítjuk a funkciózavarokat, megelőzzük a
bajokat. Mindehhez intézményrendszerek, eszközök, emberi tudás
létrehozása kell, ami nehéz és felelősségteljes döntés.
Azt lehetne gondolni, hogy az 1981-ben megépült dabasi rendelőintézet még soká alkalmas lehet jelenlegi állapotában is a korszerű betegellátásra, hiszen az épület és környezete is ezt mutatja.
Ha azonban a helyi és a magyarországi laboratóriumi medicina fél
évszázados fejlődési ütemét nézzük, ahogyan a kis laboratóriumi szintről az automatizált laboratóriumig jutott, akkor jó érzés, hogy Dabason
úgy döntöttek, a 900 milliós egészségügyi beruházásra szükség van,
ezt pályázzák és a pénzből több mint 60 millió a laboratóriumi eszközök fejlesztésére jut.
A nagy beruházás tender nyertes gépei ez év májusában megérkeztek és biztosították azt, hogy a laboratóriumi feltételrendszer második
szintjén dolgozhatunk a korszerűbb gépekkel, diagnosztikailag hatékonyabb vizsgálatokat végezhetünk.
A v á l t o z á s o k:
A vérképző szervek betegségeit vizsgáló automatánk korábban is volt,
de a vérben lévő sejtek többrétű megkülönböztetése, a csontvelő
működésére utaló rutinmérési lehetőségek jelentős előrelépést jelentenek a mindennapi munkában. A készülék beszerzése egyben a

lehet kommunikálni, érintkezni, ők is otthont
akarnak itt Dabason. Azt hiszem, hogy ezt
megértettem velük.
– A szép búcsúünnepség egyik mondata az
esélyegyenlőségről szólt. Ön hogyan viszonyul
ehhez a fogalomhoz?
– Igen, az esélyeket kell javítani. Az azonos
állapotban élők között is javítani kell az esélyeken. Kicsit visszásan hangzik az esélyegyenlőség, amikor nap, mint nap találkozunk az esélyegyenlőtlenséggel. De ez nemes
célkitűzés, meg kell valósítani, ez legyen a mi
törekvésünk. Ha megvan a pozitív hozzáállás,
akkor magából az esélyegyenlőségből többet
tudunk kihozni, jobban meg tudjuk közelíteni ezt a misztikumot.
– Azt mondták a kollégái, hogy Ön olyan
hajóskapitány, akit minden kikötőben visszavárnak. Hol lesz a következő állomása?

meglévővel együtt duplájára növelte a mérési sebességet, ami a növekvő betegszám miatt is jelentős segítség a betegeknek és a laborató
rium személyzetének.
A technikai változás a kémiai vizsgálatokat is érintette. Az óránként 800 mintát kezelni képes új automata nemcsak a vizsgálati palettát szélesítette, hanem zárt rendszerével a kémiai biztonságot növelve
csökkentette a környezeti terhelést. Az automata pozitív tulajdonságai
a finanszírozásban nem jutnak kifejezésre.
Májusban megérkezett az a gép is, mely lehetővé tette, hogy a nem
kisszámú alvadászavar diagnosztikájában előre tudjunk lépni. A mélyvénás trombózisok és a tüdőembólia kizárása betegnek és orvosának
nagy segítség, ez most már laboratóriumi eszközökkel is lehetséges. A
májbetegségek okozta alvadászavarok részletesebb tisztázása, a fokozott alvadékonyság okainak feltárása ezzel a rutin munka része lett.
A vizeletanalizáló automata a laboratórium munkáját könnyíti és
gyorsítja.
A vérben lévő fehérjék összetételébe enged részletes bepillantást az
elektroforetikus szétválasztó és számítógépes értékelőrendszer.
A készülék már bizonyított, mert nemrég sikerült vele egy kórházból többször diagnózis nélkül elbocsátott beteg betegségét tisztázni, és
a családorvos ilyen módon juttatta betegét speciális intézetbe, ahol a
kezelés elkezdődhetett.
A laboratórium személyzete rövid idő alatt megfelelt az új gépek
okozta változásoknak. Nem kis többletmunkával és a régi-új átmenet
logisztikai feladatainak megoldásával elértük, hogy egy hónap múlva,
amikor a pályáztató a készülékek megérkezését jött ellenőrizni, már
mind az öt új gép üzemelt. Az átmenetben fokozatosan átveszik az új
gépek a feladatokat, vagy párhuzamosan is működnek a régivel.
Köszönet azoknak a munkatársaknak, akik tudták, mivel tartozunk a betegellátásnak, és köszönet mindazoknak, akik ezt a minőségi
lépést lehetővé tették. 			
Dr. Bodó Ágnes
a laboratórium vezető főorvosa

– Egy olyan kikötőbe fogok visszatérni,
ahonnan jöttem, hiszen visszahívtak a Váci
Siketek Iskolájába.
Kérték, hogy pályázzam meg az igazgatói
állást.
Hat év igazgatói mandátum az intézményben és öt év távollét után, legnagyobb meglepetésemre a dolgozók 85%-a visszavár. Ezzel
elismerik a korábbi hatéves munkásságomat,
amikor felépítettem a tornatermet, tetőtéri
kollégiumot, gyermekotthont, a gumi
borítású sportudvart, összesen mintegy másfél milliárd forint nagyságrendben. Nem
felejtették el ezt, ezért igent mondtam. Nem
rajtam múlott, hogy az elmúlt öt évben nem
maradhattam ott.
– Mi történik majd az itteniekkel, a Dabas és
Kistérsége Reménysugár Fogyatékosok Napközi
Otthonával?

– Az elmúlt évben felvettem egy konduktort és megláttam benne a lehetőséget, hogy
amennyiben sikerrel jár a váci igazgatói
pályázatom, akkor őt szeretném javasolni
utódomnak. Így is történt, egy évre megbízták a konduktort, akinek már van intézményvezetői tapasztalata. Ismerve az életét, ő is
afféle úton járó ember, nem fogyatékos, de
közel érzi magához a fogyatékossággal élőket. Mivel nagyon megszerettem Dabast az
intézmény által is, volt egy ötletem, hogy alapítványt hozok létre és ezzel hivatalosan is
lekötöm magam az intézményhez. Az alapítvány egyetlen célja az intézmény támogatása.
Az pedig biztos, hogy magánemberként és
szakemberként is visszajárok majd.
– Ezt azt hiszem, hogy az itteniek el is várják
Öntől. Hazavárjuk Dabasra!
Feldman László
2010. augusztus
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Bisztrai László

Egyházak hírei

1920. június 27.–2010. július 31.

A Gyóni Római Katolikus
Egyházközség hírei

Bisztrai László atya 1920. június 27-én Szent
László napján Madarason (Bács-Kiskun
megye) született. Édesapja is László volt, aki
borbélymesterséget folytatott. 1926-ban egy
litániára hívta a katolikus iskola igazgatója,
és akkor állt először az oltárhoz ministrálni.
Ekkor fogalmazódott meg benne, hogy ő pap
szeretne lenni. 1927-ben felköltöztek
Kispestre, és 1934-ben jelentkezett a Váci
Szemináriumba felvételre. Szeptembertől az
5. osztályt már a váci piarista gimnáziumba
kezdte, mint kis szeminarista papnövendék.
1938-ban érettségizett. 1943. június 20-án
Marosi Izidor püspök úr szentelte pappá. Az
első kápláni helye Vác-Felsővárosi plébánia
volt. 1944 őszétől nagykátai káplán volt.
1945-ben Pestszenterzsébeten káplán, hitoktató, majd 1946-ban visszahelyezte a püspök úr Vác-Felsővárosba. 1951 őszén Vác
Hétkápolna lelkésze. 1953-ban egy körlevelet kellett felolvasni, amit a párt íratott meg,
és a Püspöki Kart kötelezték rá, hogy minden templomban olvassa fel a helyi plébános.
A körlevél tartalmazta, hogy „a hívek hordják ki a trágyát a földekre”. Mivel Bisztrai
László atya nem volt hajlandó ezt felolvasni,
ezért 1954. január 8-án a Markó utcában
megtartott zárt tárgyaláson 8 évi börtönre
ítélték: „a népi demokrácia megdöntésére
irányuló fegyvertelen szervezkedésben való
aktív részvétel” vádjával. Innen vitték a váci
börtönbe, ahol 3 évet töltött. 1956. szeptember 15-én engedték szabadon a börtönből őt,
és még 25 papot. 1956 őszén a püspök úr
Dunaharasztiba helyezte káplánnak. 1957ben Kartalon szolgált. 1958 őszétől 1960-ig
Ecsegen már önálló plébános. 1961 őszén
Szabadszállásra helyezte a püspök úr 1964ig. Ez egy erős református hely volt, a katolikusok 13 kilométerre laktak, Balázspusztán.
Motorkerékpárral járta az utakat a Szent
misére vasárnaponként. 1964-ben 1971-ig
Törtelre került plébánosnak. Bordányban
1971-től szolgált. 1972-ben 10 évig Ócsára
került, itt elmélyült a Bokor papi közösségében. 1983-tól 1990-ig Ladánybene plébánosa, majd 1990-től 2003-ig Dabas-Gyón plébánosa lett. 1994-1998-ig Dabasi-szőlőkben
felépül az Őrzőangyalok kápolna Bisztrai
László atyának köszönhetően. Nyugállo
mányban gyóni Zárdakert Idősek Otthona
lelkésze. 2001. március 15-én Dabas Város

Szentmisék rendje: kedd: 18.00, DabasGyón • szerda: 16.00 Dabasi-szőlők • csütörtök: 11.00 Zárdakert Idôsek Otthona • 18.00
szentségimádás • péntek: 18.00 • szombat:
18.00 • vasárnap: 8.30 Dabasi-szőlők; 10.00
Dabas-Gyón
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Fotó: Karlik Dóra

püspöki tanácsos, ny. plébános

Önkorm ányzata díszpolgári címet adományozott neki. 2003. július 6-án tartotta a
gyóni katolikus templomban gyémántmiséjét. 2010. július 31-én szombat délután vis�szatért teremtőjéhez.

Hálaadás a 90. születésnapon

(Gyón, 2010. június 27.)
Mennyei Atyám! Hálát adni jöttem ma ide,
Szent László védőszentem napján, erre a szép
búcsús szentmisére a kedves gyóni Szent Péter
és Pál templomunkba.
Köszönöm az életemet, mellyel 90 éve megajándékoztál. Köszönöm drága Szüleimet,
Testvéreimet, akiktől sok-sok szeretetet és imát
kaptam. Ők már Nálad vannak, és most mégis
együtt adhatunk hálát, a szentek közösségében,
a kapott közös kegyelmekért.
Köszönöm Jézusom, hogy meghívtál a lelkipásztori szolgálatra, és így 67 éven keresztül
segíthettem embertestvéreimet Feléd.
Szentlélek Úristen! Hálás vagyok megújító
kegyelmeidért, amelyeket bibliaolvasó közösségekben együtt is megtapasztalhattunk.
Áldd meg Istenem azokat, akik ma itt
velem együtt hálát adnak: a jó gyóniakat, a
paptestvéreket, a rokonaimat és azokat, akik
naponta gondoskodnak rólam az Otthonban!
Azokat is kegyelmeidbe ajánlom, akik ma nem
lehetnek itt betegség miatt, vagy szeretteikről
való otthoni gondoskodás tart távol tőlünk.
Kezedbe ajánlom, Istenem, további sorsomat. Küldd sugallataidat, hogy naponta leleményesen Veled szerethessem a körülöttem
élőket, Atyaisten, aki Fiaddal és a Szentlélekkel
élsz és szeretsz mindörökké. Amen!
„Hát nem lángolt a szívünk, amikor
beszélt hozzánk az úton, és feltárta
előttünk az Írásokat?” (Lk 24,32)”

A Dabasi Református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink
• Templomi istentiszteletek vasárnap délelőtt
10.00 órakor
Programjaink
• Augusztus 22. vasárnap, 10.00 óra új kenyér
úrvacsorai istentisztelet
• Augusztus 22. 16.30 énekkari próba
• Augusztus 25-én 17.00 órakor a parókián
gondnoki fogadóórát tart dr. Dóri Csaba
• Szeptember 4., szombat egész napos
Gyülekezeti Nap és Dóri Evelin kiállítása
• Szeptember 5. vasárnap, 10.00 óra, tanévnyitó istentisztelet
• Szeptember 12. Vladár István vendég
igehirdető
• Szeptember 19. vasárnap 15.00 óra szeretetvendégség
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár
a Református Gyülekezet.
A Gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
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.

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindazoknak, akik
2010. július 7-én Sáfár Ferenc
temetésére eljöttek, sírjára
virágot, koszorút hoztak,
bánatunkban osztoztak.
A gyászoló család

hitélet

7. Sümegi gyalogos zarándoklat
Balatonalmádiból
2010. szeptember 17–19.
A zarándoklat azért született, mert szükségünk volt arra, hogy
kiszakadjunk a mindennapokból. Mert új embereket és új vidékeket szerettünk volna megismerni. Mert vágytunk a testi
fáradtságra és a lelki emelkedettségre. S mert tanúságot szeretnénk tenni, és áldozatot hozni a hitünkért. 2004-ben fel
ébresztettünk egy szép hagyományt, és azóta minden évben
megtesszük ezt az utat.
Mindenkit szeretettel hívunk, hogy tartson velünk. Ha valaki
teheti, saját környezetében, közösségében, falujában szervezze
meg, hogy onnan is induljon zarándoklat. S aki nem tud velünk
zarándokolni, sok szeretettel várjuk a sümegi vasárnapi főbúcsú
nagymiséjére, 2010. szeptember 19-én 10 órára.
Indulás: 2010. szeptember 17-én, reggel 7 órakor Balaton
almádiból a Szent Imre-templomtól, a Szent Jobb-ereklyét őrző
kápolnától. Előtte fél órával imádságos felkészülést tartunk.
Három nap gyaloglás után, szeptember 19-én vasárnap 10 óra
körül érkezünk Sümegre. A teljes táv mintegy 80 km. Az útvonal általában gyenge forgalmú közúton, bicikliúton halad.
A szállás pénteken Vászolyon, szombaton Tapolcán, közös
szálláson lesz. Hozni kell matracot és hálózsákot. Egy csomagokat szállító autó kísérni fogja a csoportot. A kocsival a pihenőhelyeken találkozunk. Útközben a saját maguk által hozott élelmiszert fogyasztják a zarándokok, de érintünk boltokat is.
Esténként friss vacsora vár mindenkit. Sümegről a hazautazás
egyénileg történik, ezért is jó, ha odahívjuk barátainkat, hogy
várjanak bennünket, legyenek velünk a búcsún, a szentmisén s
segítsenek a hazatérésben. A zarándoklat étkezési és szállásköltségét, szervezési költségeit a zarándokok közösen viselik, ennek
mértéke 6000 Ft, amit induláskor a szervezőnél kell fizetni.
A szállás korlátozott létszámú, maximum 40 fő. Amennyiben
részt szeretne venni a zarándoklaton, kérjük, jelentkezzen a szervezőnél, Récsey Zsuzsánál a 06-30/227-0784 telefonszámon, vagy
pedig e-mailben a cursillo@bakonysoft.hu e-mail címen.
Imádkozzunk!
Kezedben vagyunk, Istenünk. Kérjük áldásodat és az őrangyalok segítségét, hogy testi fáradtságunk szolgálja lelki emelkedésünket, s legyen
sikeres az 7. Balatonalmádi–Sümeg gyalogos zarándoklat a hazáért.
Ámen

Várvölgyi sátortábor
Július utolsó vasárnapján az alsódabasi plébániáról 25-en indultunk a
várva várt táborozásra. Kisbusszal mentünk, rengeteg csomaggal.
Plébános atyánk Keszthely mellé, Várvölgybe vitt bennünket. A várvölgyi plébánia kertjében ütöttük le a sátrakat. Amikor megérkeztünk,
nagy meglepetésünkre Balogh Péter és Ica néni (Misi atya édesanyja)
kész lecsóval várt bennünket. Ők már reggel „leszállították” a konyhát.
Mindennap saját készítésű ételeket ettünk.

Az első este megkaptuk a nevünket: mi lettünk a Csipet-csapat. Ez a
csapat rendkívüli volt: minden tagja egy angyal volt. Titokban kellett
jót tenni azzal, akit első este véletlenszerűen kihúztunk. Öt nap után
már majdnem mindenki tudta, hogy ki lehet az „őrangyala”.
Minden reggel harangszó ébresztett (az érdekesség kedvéért: az
ország legrégebbi harangja van itt 1524-ből). Fél 8-kor szentmise volt a
mellettünk lévő templomban, ahol a táborlakók ministráltak. Reggeli
után az időjárástól függően választottunk programot. Sajnos nem volt
annyira meleg, hogy a Balatonban fürödhessünk, ezért a zalakarosi
termálfürdőbe mentünk. Nagy élmény volt a kőtengeri túra, amely a
Káli-medencében található.
Esténként különféle közösségi játékokat játszottunk. Volt foci,
kosárlabda, filmvetítés (házfalra), karaoke. Az utolsó este átmentünk
a templomba, és mindenki felolvasta a saját imáját, hogy miért hálás,
mit köszön meg, milyen öröm érte ezekben a napokban. Szerintem ez
volt a csúcsa ottlétünknek.
Rájöttünk, hogy az egyszerű, sokszor kényelmetlen élet egyáltalán
nem tesz boldogtalanná. Ha egy közösségben meg tudjuk tapasztalni a
szeretetet, az erőt ad, elégedetté tesz.
Kívánjuk ezt az élményt mindenkinek!
Köszönjük minden támogatónknak a segítségét!
Juhászné Bábel Márta

Gyóni ökumenikus kirándulás
Július 10-én, egy forró nyári napon indultunk
evangélikus testvéreinkkel kirándulásra.
Visegrád volt az első állomás, ahol különleges élményben volt
részünk, a Palotajátékok hagyományos felvonulását nézhettük meg,
mely több száz korhű ruhákba öltözött lovasból és felvonulókból
állt. Aki bírta erővel a Fellegvár panorámájában gyönyörködhetett.
Következő állomásunk a szentendrei skanzen volt. Kellemes
meglepetésként ért bennünket a nemrégiben átadott kisvonat, így

az idősebbek is kényelmesen járhatták körbe a Szabadtéri Néprajzi
Múzeum hatalmas területét.
Élményekkel gazdagodva és jól elfáradva ültünk vissza a hűvös
buszra. Kedves zsoltárokat énekelve, a nap eseményeit felidézve, jó
hangulatban érkeztünk haza.
Ezúton köszönjük Fekete Lászlóné Ildikónak az ötletet, a jól felkészült László Milán lelkész úrnak a közreműködést, valamint az
Önkormányzat anyagi támogatását.
Gyóni református gondnokasszony
2010. augusztus
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E.M.O-sok Gyónon
Jelen írás nem az ún. emo-irányzathoz tartozó fiatalok életéről és szokásairól számol be, de nem is akar retro lenni, ha valakinek véletlenül
az amo szappan neve ugrana be a címet böngészve, első olvasatra.
Reklámhirdetés sem feladata, amelyben az o betűvel kezdődő mosószer jó tulajdonságait emeli ki. Vajon mit rejt akkor e három betű?
Szabad a gazda?
Akkor elárulom: E.M.O = Evangéliumot Minden Otthonba.
Ez a missziói mozgalom már az 1990-es években megjelent hazánkban. Munkatársai református és evangélikus felekezetűek, akik
önkéntesként felvállalják Krisztus evangéliumának hirdetését úgy,
hogy otthonaikban, saját élethelyzetükben keresik fel az embereket
úgy, ahogyan egykor Jézus is tette. A szervezet alapítványi formában
működik, tehát szolgálattevői ingyen, szeretetből, hitük által vezérelve beszélnek Krisztusról, az Isten irántunk érzett szeretetéről, a
Szentírásról mindazoknak, akik életükből kis időt szánnak rájuk,
valamint kis prospektusokat osztanak szét, amelyek sok jó tanácsot,
igei buzdítást tartalmaznak. Mindezeket fűszerezik saját életükből
vett példákkal, élményeikkel és tapasztalataikkal. A kezdeményezés
a gyóni református gyülekezeté volt, amelyhez a gyóni evangélikus
gyülekezet is csatlakozott és támogatta az ötletet, és a római katolikusok is bekapcsolódtak. Július második hetében Gyónt és
Tatárszentgyörgyöt járták az emósok, akiknek a lelkesedését sem a
kánikula, sem a sokszor barátságtalan és érdektelen fogadtatás sem
törte meg. Az ország minden pontjáról érkeztek közénk, többek
között Szombathelyről, Budapestről, Szegedről, Debrecenből. A csapat összetétele napról napra változott, ki egy-két napot, ki többet vállalt. Összesen 1 hetet töltöttek Gyónon. A legidősebb tag 73 éves volt,
a legfiatalabb 25. életévét taposta. Volt közöttük nyugdíjas, szakács,
vállalkozó és lelkész. Összesen 20-25 missziós tevékenykedett, akiknek ellátásáról a három gyülekezet gondoskodott. Szállásukat
Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester asszony a Halász Móriczkúriában biztosította. Köszönet érte!
Mi a célja az E.M.O.-nak? Miért is jöttek el közénk? Az E.M.O.
nem egy különálló egyház, nem egy speciális gyülekezet, amely tagokat toboroz és „térít”. Egyrészt felmérték Dabas település gyóni részén
a felekezeti összetételt, másrészt buzdítottak, hogy ki-ki keresse fel a
saját templomát, amelyben egykor megkeresztelték és vegyék fel a
kapcsolatot a lelkészekkel, plébánossal. Azon igyekeztek, hogy a felkeresettek vegyenek részt egyházaik istentiszteletein, alkalmain,

programjain, valamint hívogattak arra az istentiszteletre, amely a
Halász Móricz-kúriában zárta a hetet. Érdekes és tanulságos tapasztalatokról meséltek. Beszélgetéseik során többféle hozzáállással találkoztak. Előfordult, hogy nem engedték be őket még a kiskapun sem,
máshol barátságos, nyitott légkör fogadta őket. Volt, aki elfogadta
tőlük a kis kiadványokat, és akadt, aki időhiányra hivatkozva elutasította közeledésüket. Lelkigondozói, segítői mély találkozások is létrejöttek, azonban sok esetben a közöny, a bizalmatlanság, a félelem akadályozták meg azt, hogy akár néhány szót is váltsanak a gyóniakkal.
Ezeket a sorokat olvasva néhányan biztosan felteszik magukban a kérdést: volt értelme ennek az egésznek? Megérte-e a fáradságot?
Beszélgetésünk közben én is nekik szegeztem a kérdést, hogy nem
töri-e meg őket a sok negatív tapasztalat? Egyértelműen azt felelték,
hogy bíznak a Mennyei Atyában, aki missziójuk során Egyszülött
Fiával, Krisztussal kísérte őket minden házba és vigyázott rájuk,
amerre csak jártak. Az aratnivaló sok, a munkás kevés, viszont Isten
megáldja mindazok életét, akik az Ő országát hirdetik már itt, a földön és hatalmas, mindenekfeletti, formáló erejével gyümölcsökkel
jutalmazhatja tanítványai fáradozását. Igen, mondhatom azt is, hogy
az emósok Krisztus mai tanítványai, akik komolyan veszik Mesterük
felhívását: „Menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet!” (Mt
28,19) Megemlítették azt is, hogy egyáltalán nem féltek bekopogni az
ajtókon, mert érezték és tudták, hogy Jézus Krisztus irányítja lépteiket, és nem engedi, hogy az erős, belső elhívás az emberek közötti
szolgálatra külső, fenyegető erő hatására gyengüljön.
Az emósok tevékenysége nagy segítséget jelentett a gyülekezetek
lelkészei, vezetői számára. A hét során végzett szolgálat révén ugyanis egy átfogó képet kaphattunk a gyülekezetek jelenlegi helyzetéről,
az emberek elképzeléseiről, megfogalmazott igényekről és elvárásokról. Pozitív visszajelzések és negatív kritikák egyaránt eljutottak hozzánk, mindezeket köszönjük, átgondoljuk és feldolgozzuk magunkban.
Hálát adunk Istennek, hogy megismerkedhettünk az emós munkatársakkal, köszönjük áldozatos szolgálatukat!
Megköszönjük azoknak a gyóni református, evangélikus és katolikus testvéreknek, akik az alapítvány munkatársait minden jóval ellátták!
Köszönet a lelkészek jó együttműködéséért!
Isten áldása legyen az elkezdett szolgálaton, és Szentlelke ajándékozzon meg bennünket gyümölcsökkel!
Valentínyi Erzsébet
evangélikus lelkész

Dabasi hagyományôrzôk a Duna Ünnepén
2010. július 22-én a Papst József hagyományőrző százados által vezetett Dabasi
Honvédtüzér Közhasznú Alapítvány 26 fős csapata, kötelékében a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola hadtörténelem szakkörének diákjaival, részt vettek az ez évi Duna
Ünnepén.
A fiatalok korabeli fegyverzetben zászlókkal, dobszóval vonultak fel a Duna korzón,
majd álltak díszőrséget az ünnepség alatt a hajóállomáson, végezetül 12 ágyúlövéssel
köszöntötték a nándorfehérvári diadal 554. évfordulóját.
A hagyományőrzés nem csak külsőségeket, egyenruhát, fegyvert, masírozást és ágyúdörgést jelent. Egy-egy rendezvényre komolyan készülünk.
Ez esetben is felidéztük a nándorfehérvári diadal eseményeit, elemeztük tanulságait,
mert tanulsága Nándorfehérvárnak is van bőven. 			
Szabó József János
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Katona József mentoráról

Dabasi Halász Bálint
(1775. VII. 15.–1858. IV. 15.)
Dabasi Halász Bálint nevét hallva azonnal a
Bánk bán halhatatlan szerzőjére, Katona
Józsefre gondolunk. Alapvetően rendjén is
van ez így, hiszen nemzeti drámánk írójának
saját kora nem adta meg a méltó elismerést s
legalább a késői dicsfény aranyozza be az
emlékét. Egykori mentorára néhány szórt
fénysugár jut az irodalomtörténészek tollából,
de ez ahhoz éppen elég, hogy pályájának többi
szakaszát elfedje. Keveset tudunk róla s azt a
keveset is még jobbára Vay Sarolta írónőtől.
Romjaiból feltámadt egykori kúriáját naponta
megcsodáljuk, de időkoptatta, különleges feliratú síremlékét a református temetőben már
csak kevesen tartjuk számon. E kettősség is
jól mutatja: még adósai vagyunk Katona
József principálisának…
235 esztendeje, 1775. július 15-én született
az ötgyermekes Halász Sámuel és Balogh
Katalin elsőszülöttjeként (testvérei: Sámuel,
Katalin, Ignácz és Gáspár). A köztudottan
református Halász családban bevált dolog
volt a jogi pálya választása, előtte-utána bőven
akad erre példa. Még csak 38 éves fiatalember, de már kialakult praxissal, szokásokkal,
életvitellel, amikor 1813. augusztus 22-én
irodájában Katona József megkezdte joggyakornoki idejét. Szerencsés találkozás volt. Az
ifjú jurátus már évek óta színdarabokat fordított és írt, s ebben hivatalfőnöke nemhogy
kifogásolnivalót nem talált, de még támogatta
is. Az ügyvédi vizsgára bocsátásig három
dráma és egy vígjáték az időszak termése:
Jeruzsálem pusztulása, Comurunna, Rózsa,
vagyis a tapasztalatlan légy a pókok között és
a Bánk bán első változata. Dabasi Halász
Bálint irodalomértését, reformkori elkötelezettségét és tanítványa iránti tiszteletét a legjobban az általa kiadott, pecséttel ellátott,
latin nyelvű eredeti bizonyítvány tanúsítja
(fordította és közreadta Miletz János, 1886):
„Alulírott jelen soraimmal hitelesen bizonyítom és tanúságot teszek arról, hogy nemzetes
KATONA JÓZSEF ifjú, mindjárt az 1813ik évi Szent Istvánnapi terminustól kezdve a
mai alulírt napig, vagyis két egész évig és a
még rá eső járulék ideig, nálam a törvény gyakorlatban szorgalmasan működött; a fiatalság
erkölcseit rontó helyeket sohasem látogatta,
hanem üres idejét, valahányszor a törvényke-

zés szünetelt, inkább a magyar irodalom főleg
pedig az aesthetika tanulmányozására fordította és engemet jó magaviseletével személye
iránt annyira lekötelezett, hogy biztos
reménységem van a jövőben is főnökei iránt
való tisztességes magaviseletéről s hogy a
hazának hasznos polgára fog lenni. Pesten,
1815. november 22. Halász Bálint, s. k.”
A sikeres vizsga után a hálás tanítvány
további több mint két évig ügyvéd-segédként
dolgozott az irodában egészen 1818-ig.
Távozásakor versben örökítette meg az együtt
töltött öt év emlékét s jókívánságait.
Elvált az ösvény, és a sors úgy hozta, hogy
az egykori mester jócskán túlélte a tanítványt.
Dabasi Halász Bálint megérte a Bánk bán felfedezését, majd diadalútját. (A kassai ősbemutatóra a szerző halála után 3 évvel, 1833.
február 15-én került sor. Az előadás külön
érdekessége volt, hogy éppen a „szívrabló”
Déryné játszotta Melindát, aki 1816 után
többé szóba sem állt Katona Józseffel, miután
magára ismert a „Rózsa, vagyis a tapasztalatlan légy a pókok között” című vígjáték kacér
hősnőjében.) Az agglegényként megöregedő
keresett pesti ügyvédből egy időre még megyei
tisztviselő is lett (táblabíró, alispán). Nyuga
lomba vonulva mind több időt töltött a dabasi
kúriában. Jogi tudását, élettapasztalatát a
„Törvényjavaslatok” című írásában itt, a tornác hűvösében foglalta össze. A 109 oldalas
munkát Pesten Müller Adolf adta ki, a nyomtatás Trattner-Károlyinál készült. A 15 fejezetet tartalmazó mű gazdag, egészen Szent
Istvánig visszanyúló történeti áttekintésen,
jogi alapozáson nyugszik. A szerző a hatalomgyakorlás leghatékonyabb formájának az
alkotmányos rendet tekinti. Észrevételei, jelzései – mint azt a 15 fejezet is mutatja – szerteágazóak. Többsége valóban a szigorúan vett
jogi területhez kapcsolódik, de néhány gazdasági jellegű javaslat is van, mint pl. a lótenyésztés fellendítésének jogi szabályozása. Számos
bölcs megállapítással gazdagít bennünket,
melyet a következő idézet is igazol: „…a hol a
nemzet felvirágzik, a hol kevés a szegény,
kevés a gazdag, sok a föld középszerű birtokosa, ott a kormány bizonyosan jól igazgat.” A
legnagyobb meglepetést mégis azok a felvetések okozzák, amelyek mára már beépültek a

magyar jogrendszerbe s a laikus számára is
ismerősen hangzanak: öröklés esetén a kirekesztési jog megszüntetése és az ún. köteles
rész intézményének bevezetése, a kötelező
segítségnyújtás elvének megfogalmazása közúti bajok és tűzvész esetén, a rágalmazók
súlyos büntetésének igénye, stb. A mű archaikus nyelvezete ellenére közérthető, élvezetéhez nem szükséges jogi végzettség s a mai
olvasó is kivételes haszonnal forgathatja. Igazi
jogtörténeti, kultúrtörténeti kuriózum,
antikvár ritkaság, melynek egy lap helytörténetünkben is jár.
Dabasi Halász Bálint 73 évesen summázta
javaslatait. Megírhatta volna már korábban,
de még akár évekkel később is. Akkor hajolt
azonban a papír fehérje fölé, amikor a honnak
legjobban szüksége volt a hasznos polgárokra.
Amikor a Halász család számos tagja fegyverrel védte a hazát, amikor a Zlinszky-fiúk
az iskolapadból álltak Kossuth seregébe, amikor március 15-én, Pesten a Nemzeti Színház
közkívánatra a Bánk bánt tűzte esti műsorára. Tollát a nagy idők vezették: a kalendáriumok 1848-at mutattak…
Valentyik Ferenc

Dabasi Halász Bálinthoz

(Neve napjára s tőle való búcsúvételre)
Öt telet nyelt már el az ősz Enyészet,
hogy göröngy-pályám zavarán elölméssz,
Mentorom; felszóll Követőd: im, itt elválik az ösvény!
Rózsaújjakkal fedi fel varázsit
visszaemlékem sok öröm-napomnak.
Sírba dölt minden; csak az embrióbol integet egy még:
Névnapod tűn fel hideg éjeléböl
gyenge biborszín lepely-árba vonva
lanyha vídot hint: heve itt ömöl csak öszve szivemben!
Tapsom együtt jár karon a keservvel,
itt szakad ketté ezek öszvefűztén
bennem a természet! erő, hová vissz? fényre? homályra?
Fény, neked Bálint! Örömöm zokogja:
élj!!! Koránt jöttem kegyed édenébe;
megbocsásd hát, csak kebelem mozoghat nyelvem erőtlen.
Itt valék Arcadia báj-ölében –
itt! Te Bálintom, Te  valál! megengedj:
csalfa kecsekkel mutogat jövendőm másikat ismét.
Élj azért vígan! Megelégedésre
tűnjön e Nap fel sokat! a szerencse
társad, ösvényed, jelened, jövendőd légyen egészen!
És ha majd egykor hideg éjelébe
visszasíkamlik Napod a határra:
édes álmot nyerj, mineműt kiván a Hál’adatosság.

Katona József, 1818
2010. augusztus

Dabas 21

kultúra, kitekintô

Ünnepeljünk méltósággal Szent István ünnepén!
Az ünnepnek fontos küldetése van az életünkben, hiszen – az ókori görögök óta tudjuk –, hogy az élet
nélküle olyan, mint a hosszú út vendégfogadók
nélkül. Ugyanakkor az ünnepen nemcsak magát a
díszbe öltöztetett napot, hanem a fáradsággal és
terhekkel teleaggatott hétköznapjainkat, és ezeken keresztül egész életünket is megszenteljük. Ha
jól belegondolunk, minden ünnepben az élet titkára lelünk, hiszen az ünnepeink legmélyén az élet
alapkérdéseire találunk feleletet: a lét és nemlét
örök problémájára, a lüktetô élet titokzatosságának
részleteit feloldó megannyi apró magyarázatra. Különösen így vagyunk ezzel mi, magyarok augusztus
20-án, államalapító Szent István királyunk ünnepén.
Azon a napon, amikor az egyén és az egész nemzet létének több fontos, életadó szála fonódik össze.
Méltán jutnak az eszünkbe ilyenkor Móricz Zsigmond szavai: „ezer
év óta itt élő, testvér, barát, segítőtárs nélkül viaskodó, számtalanszor kivágott, vérben, csontban át- meg átfőzött magyarság: ezer év
alatt minden században átmentünk olyan válságon, amely nagyobb
fajtákat kiirthatott volna, mégis itt vagyunk”. És velünk együtt, késői
magyarokkal jelen van évezredes szellemünk, évezredes kultúránk
is, hiszen minden, amink van: a múltunkból fakad. Lám, már csupán
ennyi köszöntenivaló és emlékezésre méltó dolog is elég lenne ahhoz,
hogy Szent István napján ünnepi hangulatban érezzük magunkat.
De ilyenkor, augusztus végén – ugyancsak régi magyar hagyományt
felelevenítve – az új kenyeret is megáldjuk. És a kenyérszentelés
hagyományával a fizikai és a metafizikai lét, a természet, az anyaföldet művelő dolgos ember és természet ősi egységét jelenítjük meg.
Elgondolkodtató, hogy minden kultúrának, megvan a maga gabonából készült eledele, „kenyere”, mely táplálkozásának és így egész
életének alapja. De nem szökkenhet szárba a kalász, nem teremhet
szemet a rizs, és testet tápláló étel sem készülhet el az ember verejtékes munkája nélkül. A föld sem hozhat szép és elegendő termést a
természet és a Teremtő titokzatos segítsége és áldása (gazdag talaj,
napfény, kellő időben és kellő mennyiségben hulló csapadék) nélkül.

A kenyér a természet és az ember, a természet és a természetfeletti: Isten és ember összetartozásának gyümölcse. Nem pusztán
étel, hanem maga az élet. A kenyérszentelés ünnepe tehát nem más,
mint az élet megszentelésének ünnepe. Nem véletlen, hogy a keresztények szent könyvében, kultúránk alapművében, a Bibliában is oly
sokszor felbukkan a kenyér és a búzamező motívuma. Ha megvizsgáljuk ezeket a példázatokat, képes beszédeket, mindegyikben ott
találjuk a közösség szentségét, összefonódva az egyes, az egyedi
szentségével és tiszteletével. A búza titokzatos növény, a búzamező
titokzatos terület: a kalászok egyenként szökkennek szárba, egyenként küzdenek a természet erőivel és táplálkoznak is ezen erőkből,
egyenként érnek be és hozzák termésüket – de egyesével, különkülön végzett munkájuk igazán csak közösen nyeri el végső célját.
Minden kalász életáldozata érték, ajándék és nélkülözhetetlen: de
kenyér, élelem és élet az emberi közösség számára csak a búzakalászok közösségéből nyerhető. A kalászok a közösségnek egyenként
adják oda termésüket, és együtt válnak másokat tápláló életté: a
kenyérszentelés ünnepében is egyszerre áldatik meg és szentelődik
meg az egyén, és egyszerre áldatik meg és szentelődik meg a közösség fáradalma, munkája és öröme.
Mert ahogy Hamvas Béla írja: „a hétköznapok egyszerű, csendes, profán józanságában az Én, aki csak önmagát akarja, egyedül
akar lenni, s minden tudást, örömet magának akar megtartani,
megvan és él. Az ünnepen azonban az Én-nek meg kell halnia. Az
ünnepen a hétköznap értelme lepleződik le: az ember a többi
emberrel egy magasabb létben találkozik, és kilép a hétköznapi, az
egyéni létezésből. Ez az ünnep a közösség.”
Augusztus 20-án egyszerre, egy közösségben köszöntjük tisztelettel Szent István királyunkat – és egyszerre imádkozunk egész
népünkért, nemzetünkért. Mert mindnyájan – értékeinkkel, munkánkkal, szeretetünkkel és egész életünkkel – hazánk, népünk és
nemzetünk nagy búzatáblájának kalászai vagyunk. Az, amit mi
cselekszünk, elsősorban nem a miénk, hanem mindnyájunké, szeretteinké, gyermekeinké és az utánunk jövő nemzedékeké.
Áldja meg Isten a mi ünnepünket, szentelje meg ezt a kenyeret,
ezt a népet és ezt az országot, és adja meg kegyelmével, hogy hazánk
termékeny, áldott búzaföld legyen!
Pásztor Gergely

Meghívó
Projekt címe: „Lendületben a Dabasi Dobos Ovisok.” A Bóbita Óvoda új akadálymentes épületének
környezetbarát üzemeltetését lehetővé tevő építése a hozzá kapcsolódó eszközbeszerzési és szakmai
fejlesztési (TÁMOP) programmal kiegészítve”
Szeretettel meghívom a Kedves Érdeklődőket az új Bóbita Óvoda ünnepélyes átadására. A megnyitó helyszíne a Szent István út 34., időpontja 2010. szeptember 3. (péntek) 15.00 óra.

Kőszegi Zoltán
polgármester
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Pest megyei versmondó nap
2010. szeptember 25. (szombat) 10 óra,
Megyeháza (1052 Budapest, Városház u. 7.)

A Pest Megyei Közművelődési Intézet az országos felmenő rendszerű versenyek időpontjához igazodva 2010. szeptember 25-én
10 órától rendezi meg a hagyományos Pest megyei versünnepet a
Megyeházán.
A program Pest megye amatőr ifjúsági és felnőtt versmondóinak találkozója, szakmai napja és egyben felmenő rendszerű verseny is, hiszen itt választja ki a zsűri azokat a versmondókat, akik
a megyét képviselik majd például az Illyés Gyula Országos
Versmondó Versenyen.
Várjuk azokat a budapesti versmondókat is, akik szeretnének
az országos versenyre továbbjutni, mert számukra is ez az előválogató.
Részvételi feltételek:
A versenyre 14 éves kortól lehet jelentkezni a Pest megyei vers
barátoknak és az országos versenyre készülő budapesti vers
mondóknak.
A jelentkezők a magyar és a világirodalom teljes köréből szabadon választhatnak 2 verset. Egy-egy mű előadásának terjedelme nem haladhatja meg a 4 percet.
Az országos versenyre jelentkezőknek még nem kell a felhívás
minden kritériumának megfelelni, de a zsűri kér egy-egy verset
az országos kiírás szerint is.
(Ez a felhívás megtalálható a www.pmkult.hu oldalon is.)
Nevezési határidő: 2010. szeptember 18.
Nevezéseket (jelentkező neve, életkora, elérhetősége, a művek
szerző-cím felsorolása) a Pest Megyei Közművelődési Intézet
címére küldhetik: 1052 Budapest, Városház u. 7., fax: 06-1/318
6806, e-mail: pmki@pmkult.hu, szadmari@pmkult.hu
További információ kérhető Szádváriné Kiss Máriától
(e-mail: szadmari@pmkult.hu, tel.: 06-20/264-4296)
A felhívás és jelentkezési lap honlapunkról,
a www.pmkult.hu oldalról is letölthető.

Ismét keressük
a dabasi talentumokat!
Dabas Város Önkormányzata az idei Dabasi Napok keretében is
hagyományosan meghirdeti tehetségkutató versenyét
„Dabasi Talentumok 2010” címmel.
A verseny lebonyolításával szeretnénk lehetőséget adni a köztünk élő fiatal tehetségek bemutatkozására, illetve tehetségeik elismerésére.
Várjuk 6–35 év közötti gyermekek, ifjak, csoportok, táncos,
hangszeres formációk jelentkezését, akik a különböző előadói
műfajokban kimagasló teljesítményt nyújtanak. Idén a színpad
adottságai és a technika lehetővé teszi tánccsoportok, kórusok,
zenekarok bemutatkozását, népi, klasszikus és modern műfajokban. A csoporttagok létszáma ne haladja meg a 16–18 főt.
Kérjük azokat a felnőtteket, ismerősöket, barátokat, akik tudnak
a környezetükben ilyen talentumokról, segítsenek, biztassák a
jelentkezésre, a fellépésre társaikat!
Az elismeréssel talán sikerül elérni, hogy sokáig megőrizzék
nagyszerű adottságaikat, ne kallódjanak el, bátran mutatkozzanak
be városunk lakosai előtt.
A jelentkezés feltételei:
1. Dabasi lakóhely
2. Előzetes szaktanári meghallgatás, elbírálás
3. Az előadott produkció időtartama max. 3–4 perc
4. Egy személy több kategóriában is nevezhet
5. A verseny egyéni
6. A tánc, ének és hangszeres előadásnál az idei évben lehetőséget adunk kisebb csoportok (15–18 fő) bemutatkozására, ahol
az átlag életkor nem haladhatja meg a 35 évet.
A meghirdetett kategóriák:
1. vers- és prózamondás
2. hangszeres előadás
3. ének
4. tánc
A meghirdetett korcsoportok:
– alsó tagozatos
– felső tagozatos
– középiskolás
– felnőtt, 18–35 év között
A verseny lebonyolítása:
A kategóriánkénti elődöntők után 2010. szeptember 17-én (pénteken) 16.00 órától a Dabas-Diego Sportcsarnokban kerül sor a döntőre, ahol versenyen kívül fellépnek az egykori talentumok is.
Jelentkezési lap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, a Kabinetirodában, vagy letölthető a www.dabas.hu
honlapról.
Határidő: 2010. szeptember 10. (péntek)
Érdeklődni lehet a verseny szervezőjétől, Kotán Sándornétól
(29/360-396, 360-270) vagy a Kabinetirodában az 561-235,
561-211-es telefonszámon.
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Labdarúgás
Augusztus 15-én a „SÁRI BÚCSÚ” vasárnapján elkezdte
a pontvadászatot a Keresztúri András vezette NB III-as
FC Dabas SE. Mindjárt az első találkozón a feljutást célul
kitűző Újbuda látogatott Dabasra. Az egyesületről, mind
a felnőtt csapat, mind az utánpótláscsapatok tekintetében
bővebb információ a www.fcdabas.hu internetes portálon
található.
WINNER SPORT NB III ALFÖLD Csoport
2010/2011 őszi szezon sorsolása
1. forduló 2010. 08. 15. vasárnap 17.00
FC DABAS–ÚJBUDA KFT.

FC Dabas SE utánpótlás
ifjúsági és serdülő csapatainak
sorsolása
U–19, U–17 II. osztályú Férfi Ifjúsági
Nagypályás Labdarúgó-bajnokság
Közép „C” csoport
sorsolása 2010–2011
1. forduló 2010. 08. 14. szombat
FC DABAS–SZOLNOKI MÁV

U–19
11.00

U–17
13.00

2. forduló 2010. 08. 21. szombat 17.00
VÁRFÜRDŐ-GYULAI TERMÁL FC–FC DABAS

2. forduló 2010. 08. 21. szombat
RAFC–FC DABAS

14.00

16.00

3. forduló 2010. 08. 29. vasárnap 17.00
FC DABAS–JÁNOSHIDAI SE

3. forduló 2010. 08. 28. szombat
FC DABAS–TURA

11.00

13.00

4. forduló 2010. 09. 04. szombat 16.30
JÁSZ SPORT FC–FC DABAS

4. forduló 2010. 09. 05. vasárnap
SZENT ISTVÁN–FC DABAS

12.30

14.30

5. forduló 2010. 09. 12. vasárnap 16.30
FC DABAS–SZARVASI FC

5. forduló 2010. 09. 11. szombat
FC DABAS szabadnapos

6. forduló 2010. 09. 18. szombat 16.00
SZABADKÍGYÓSI SC–FC DABAS

6. forduló 2010. 09. 18. szombat
ESMTK–FC DABAS

15.00

13.00

7. forduló 2010. 09. 26. vasárnap 16.00
FC DABAS–SZOLNOKI SPARTACUS

7. forduló 2010. 09. 25. szombat
FC DABAS–MONOR

11.00

13.00

8. forduló 2010. 10. 02. szombat 15.00
TISZA VOLÁN SC–FC DABAS

8. forduló 2010. 10. 03. vasárnap
MAGLÓD–FC DABAS

11.00

13.00

9. forduló 2010. 10. 17. vasárnap 14.30
FC DABAS–CSEPEL FC

9. forduló 2010. 10. 09. szombat
FC DABAS–JÁSZBERÉNYI SE

11.00

13.00

10. forduló 2010. 10. 24. vasárnap 14.30
KECSKEMÉTI TE–FC DABAS

10. forduló 2010. 10. 16. szombat
DUNAKESZI VASUTAS–FC DABAS

13.00

11.00

11. forduló 2010. 10. 31. vasárnap 13.30
FC DABAS–TÖKÖL VSK

11. forduló 2010. 10. 24. vasárnap
FC DABAS–DUNAHARASZTI MTK

11.00

13.00

12. forduló 2010. 11. 07. vasárnap 13.30
FC DABAS–SZOLNOKI MÁV FC

12. forduló 2010. 10. 30. szombat
FC DABAS–JÁNOSHIDA

11.00

13.00

13. forduló				
Szabadnapos: FC DABAS

13. forduló 2010. 11. 06. szombat
RKSK–FC DABAS

13.00

11.00

14. forduló 2010. 11. 21. vasárnap 13.00
FC DABAS–HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC

14. forduló 2010. 11. 13. szombat
FC DABAS–GYÖNGYÖS AK

11.00

13.00

15. forduló 2010. 11. 27. szombat 13.00
KITE-SZEGED–FC DABAS

15. forduló 2010. 11. 21. vasárnap
SZTK-ERIMA–FC DABAS

13.00

15.00
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FÉRFI KÉZILABDA
Szeptemberben kezdődik a bajnokság a férfi kézilabdások számára.
Az NB I/B-s csapat tagjai:
edző: Szilágyi Zoltán, kapusok: Duleba Norbert, Kovács Péter,
Prohászka Péter, mezőnyjátékosok: dr. Kiss István, Kiss Gergő,
Nagy Levente, Boda Tamás (Balatonfüredről érkezett), Szandhofer
János, Újvári Gergő, Hímer Zoltán (Debrecenből érkezett), Burik
Máté, Bak Máté, Szabó Lajos, Horvát Ferenc, Elek Gábor, Gyurkó
Dávid, Kiss Attila, Ronga Máté
Hazai mérkőzések időpontjai:
Dabas-Diego K.C.–Csömör
Dabas-Diego K.C.–Balmazújváros
Dabas-Diego K.C.–Cegléd
Dabas-Diego K.C.–Debrecen
Dabas-Diego K.C.–Balassagyarmat

09. 19.
10. 03.
10. 17.
10. 31.
11. 21.

18.00 óra
18.00 óra
18.00 óra
17.00 óra
18.00 óra

NB II-es felnőtt csapat tagjai:
edző: Szilágyi Zoltán, kapusok: Kun Zoltán, Prohászka Péter,
Bruszt Erik, mezőnyjátékosok: Talapka Gábor, Kiss Gergő,
Strupka András, Boda Tamás, Fajt György, Újvári Gergő, Kiss
Attila, Weisz Attila, Ronga Máté, Szever Roland, Bartus Rajmund,
Kovács Sándor, Sziki Levente
Hazai mérkőzések időpontjai:
Dabas-Police-Kop. K.C.–Gödöllő
Dabas-Police-Kop. K.C.–Lajosmizse
Dabas-Police-Kop. K.C.–Eger
Dabas-Police-Kop. K.C.–Gyömrő
Dabas-Police-Kop. K.C.–Vecsés
Dabas-Police-Kop. K.C.–Füzesabony
Dabas-Police-Kop. K.C.–Albertirsa

09. 12.
09. 26.
10. 10.
10. 24.
10. 29.
11. 21.
12. 05.

Mindkét csapat mérkőzéseit a Dabasi Sportcsarnokban játssza,
az ifjúsági csapat a felnőttek előtt két órával.
Az NB I/B-s csapat edzőmérkőzései:
2010. 08. 06. Dabas-Diego K.C.–Törökszentmiklós
08. 19. 18.00 óra Dabas-Diego K.C.–Cegléd
08. 24. 19.00 óra Dabas-Diego K.C.–Vác

DÍJUGRATÁS
Július 10-én a Szentlőrinci Túra, Szabadidős és Sport Lovas
Eg yesület szervezésében pályaavató versenyt rendeztek
Pestlőrincen a Bivalyréti lovaspályán.
A versenynapon négy versenyszám került megrendezésre,
melyre 53 ló és 43 lovas nevezett. Lovestyán Rita, a Szervál
Sportegyesület versenyzője a 2. és 3. versenyszámban állt rajthoz
Titusz nevű lovával.
A második versenyszám a Dechatlon kupáért zajlott, melynek
elbírálása egyszeri összevetéssel történt, azaz az alappályát hibátlanul teljesített lovasok visszahívásra kerültek, és egy 6 ugrásból
álló pályát kellett teljesíteniük minél rövidebb idő alatt és hibapont nélkül.
Rita és Titusz az alappályán és az összevetésben is hibátlan
lovaglással 44,37 mp-es időeredménnyel a 12. helyen végzett.
A harmadik versenyszámban a XVIII. kerületi Önkormányzat

14.00 óra
14.00 óra
14.00 óra
14.00 óra
19.00 óra
12.00 óra
14.00 óra

39:37

kupájáért versenyeztek a lovasok. Az elbírálás itt is egyszeri összevetéssel zajlott.
A páros az alappályán és az összevetésben is hibátlan lovaglással, 52,74 mp-es időeredménnyel a 9. helyen végzett.
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Esszencia – A ritmus ünnepe
Szeptember 18-án a Dabasi Napok nyitányaként újra színpadra
lép a Dabas-Diego Sportcsarnokban a világhírű ExperiDance
tánctársulat. Ezúttal a koreográfiai válogatásuk az elmúlt kilenc
év alatt megvalósított 5 egész estés produkció, 10 óra színpadi
anyag leglátványosabb részeit, úgymond gyöngyszemeit foglalja
magába, egyedi jelmez- és díszletkollekciót felvonultatva. Az este
2550 percében, szigorú időkorlátok között mozogva a táncosok
megpróbálnak átfogó képet adni arról az egyedi produktumról,
mely alapján a társulat megkaphatta közönségétől a „Ritmus
Ünnepe” kitüntető jelzőt. Az Eszencia elnevezésű produkció a
kínai Kulturális évad pekingi gálájának tiszteletére készült, és
most a dabasiak is élvezhetik ezt a nagyszerű előadást.

ORSZÁGJÁRÓ TURNÉJA SORÁN DABASON
IS LÁTHATÓ LESZ A „SOSE HALUNK MEG”
CÍMÛ ZENÉS DARAB
Országjáró turnéra indul a „Sose halunk meg” című musical.
Koltai Róbert egykori filmsikerének zenés változatát először
szeptember 4-én játsszák a fővárosi Kincsem Parkban, ezt követi
egy 16 állomásos vidéki előadás-sorozat, amelynek során, október 9-én Dabasra látogat el a produkció.
Az előadásra már kaphatóak a belépők a szokott helyeken, valamint a www.jegy.hu internetes portálon.   
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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

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
MUNKAJOG - CÉGJOG - TB

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

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