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XII. DABASI NAPOK
2010. szeptember 17–26.

Dabas Város Önkormányzata nevében
szeretettel meghívom Önt, családját és barátait a

XII. DABASI NAPOK
RENDEZVÉNYSOROZATÁRA
Kőszegi Zoltán
polgármester

SZEPTEMBER 17. (péntek)
SZ
9.00 Szakmai nyitott nap a város
9
óvodapedagógusai részére
Helyszín: új Bóbita Óvoda,
Szent István út 34.
9.00 Szakmai nap az intézmény
pedagógusai számára
Helyszín: Kossuth Lajos Általános
Iskola, Iskola u. 2.
13.30 Szakmai nap a sári városrész
oktatási intézményei részére
Helyszín: II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola, Rákóczi u. 2.
16.00 Dabasi Talentumok
tehetségkutató verseny, döntő
Helyszín: Dabas-Diego
Sportcsarnok, Iskola u. 4.
17.00 Házunk–Hazánk fotókiállítás
Helyszín: Kossuth Ház Galéria,
Kossuth László u. 19.

18.30 Ecce oppidum vivum…
Íme, az élő város… – Ligetvári
István és a Traﬁk-kör építészeti
kiállítása
Helyszín: Dabas-Diego Sportcsarnok
konferenciaterme, Iskola u. 4.

SZEPTEMBER 22. (szerda)
10.00 A csúfolódós nyúl
– a Nefelejcs Bábszínház előadása az új Bóbita Óvodában
a város óvodásai részére
Helyszín: Szent István út 34.
14.00 János vitéz – táncjáték a
Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola tánccsoportjának
előadásában a város általános
iskolásai részére
Helyszín: Dabas-Diego
Sportcsarnok, Iskola u. 4.

SZEPTEMBER 18. (szombat)

SZEPTEMBER 23. (csütörtök)

10.00 BMX-esek, gördeszkások
pihenő- és játszóparkjának
avatóünnepsége
Helyszín: a Társult Önkormányzatok
„Együtt” Segítőszolgálatának
udvara, Dabas-Gyón, Áchim u. 6.
20.00 ExperiDance – Esszencia, a
ritmus ünnepe
Helyszín: Dabas-Diego
Sportcsarnok, Iskola u. 4.

13.00 Városi és egyházmegyei
ökumenikus hittan- és
rajzverseny
Helyszín: Szent János Katolikus
Általános Iskola, Rákóczi u. 2/A
18.00 Ezer dabasi pillanat
– könyvbemutató
(a kiadvány régi dabasi fotók
alapján készült)
Helyszín: alsódabasi katolikus
templom, Szent István út 32.

SZEPTEMBER 19. (vasárnap)
10.00 DABAS „LONDON KUPA”
Pest megyei óvodás-kisiskolás
gyermekek focitornája
Helyszín: a Kossuth Zsuzsanna
Szakképző Iskola tornacsarnoka,
József A. u. 107.
14.00 Nagyszülők és unokák
sportdélutánja
Helyszín: a Gyóni Géza
Nyugdíjasház udvara
16.00 IV. Városi kerékpártúra

SZEPTEMBER 20. (hétfő)
13.00 Kossuth-nap – Kopjafaállítás
és Családi Délután
Helyszín: Kossuth Lajos Általános
Iskola, Iskola u. 2. és Dabas-Diego
Sportcsarnok, Iskola u. 4.
18.00 Én, Karády Katalin…
– Valentyik Anna szinkronszínész,
előadóművész műsora
Helyszín: Halász Móricz-kúria,
Kossuth Lajos u. 7.

SZEPTEMBER 21. (kedd)
15.30 A Gyóni Lurkó Óvoda új
tornaszobájának ünnepélyes
átadása
Helyszín: Gyón, Óvoda u. 2.

SZEPTEMBER 24. (péntek)
16.00 Testvérvárosi delegációk
találkozója
Helyszín: a Városháza tetőtéri
tanácsterme, Szt István tér 1/B
18.00 GISZTL ANNA divattervező
magyaros ruhakollekciójának
bemutatója dabasi hölgyek
közreműködésével
– Legedi István László moldvai
csángó népzenész műsora
(Klézse, Románia)
Helyszín: Halász Móricz-kúria,
Kossuth Lajos u. 7.

SZEPTEMBER 25. (szombat)
VÁLLALKOZÓK
ÉS CÉGEK NAPJA
Helyszín: Jubileumi park
11.00 Sugar Brass Band
12.00 „Dabasi csillagok”
– roma tánccsoport
13.00 Szimultán SKE
ﬁtneszcsoportjai
14.00 A Kossuth Művelődési Központ
gyerek néptánccsoportja
14.15 Szederinda Moldvai Együttes
14.30 Főzőverseny
eredményhirdetése

15.00 RITMUSGÁLA:
A:
15.00 Dabasi Dobos
sO
Ovisok
v so
vi
ok
üttes
tte
15.10 A DabasFolk Együ
Együttes
ű
bemutatkozó műsora
15.45 Legedi István László
csángónépzenész
hangszerbemutatója
16.00 Lengyel ritmusok
16.10 Hastáncbemutató
a keleti ritmusok jegyében, a Mara
Hastánciskola előadásában
16.30 Martonosi György és Ágoston
Béla dob- és
ritmuskavalkádja
17.15 Everdance Táncszínház
ritmikus táncbemutatója
17.45 Kurul Dobosok ősi ritmusai
a tábortűz körül
20.00 REPUBLIC-koncert
Helyszín: Jubileumi park színpada
(rossz idő esetén a DDS)

ALTERNATÍV PROGRAMOK:
– Egészségnap a Dr. Halász Géza
Szakorvosi Rendelőintézetben
délelőtt
kardiológiai,
arteriográfos,
gasztroenterológiai, szemészeti, laboratóriumi, mammográﬁa- és ultrahangvizsgálatok, allergia-, COPD-szűrés, csontsűrűségmérés áll a lakosság rendelkezésére
– Főzőverseny: 2010-ben is keressük
Dabas Ételét – a rendezvényen gazdára
talál a vándorbogrács és más értékes
díjak
– „Dabasi Mulatós” – a dabasi nyugdíjas
népdalkörök bemutatkozása a mulatóssátorban
– Egészségfelmérés természetgyógyászati
módszerrel, repülőmodell-kiállítás, arcés hennafestés, kézműves foglalkozások, ólomkatona-festés, fa- és retrójátékkiállítás, kocsikázás, pónilovaglás, állatsimogató, népi játékok, ugrálóvár, trambulin, SEGWAY kétkerekű csodajárgány
– Kézművesutca: tűzzománc ékszerkészítő (Szlovénia), kovács, keramikus,
lángossütő, cukorkakészítő, fafaragó

SZEPTEMBER 26. (vasárnap)
10.00 Dabas-duatlon
12.00 Kézilabdagála
Helyszín: DDS, Iskola u. 4.
14.00 Sportpályaátadó ünnepség
Dabasi-szőlőkben
Megnyitja: Kőszegi Zoltán
polgármester
19.00 Jótékonysági kórushangverseny a Lakrovics-kápolnáért
a Cantate Domino kórus
előadásában
Helyszín: a felsődabasi Öregtemető,
Bojt u. (rossz idő esetén a
felsődabasi r. katolikus templom)

RENDEZVÉNYEINK

Kultúra mûvészet
Kultúra,
mûvészet, hitélet
hitélet, sport és természetesen
sok-sok hagyományôrzés. Ezen témákhoz kapcsolódó rendezvényeken vehettek részt az érdeklôdôk a 2010. augusztus 15–22. között lezajlott
„Sári Napok” rendezvénysorozat keretén belül.

Fotók: Karlik Dóra

A hét augusztus 15-én, vasárnap a sári búcsúhoz kapcsolódóan
szentmisével és körmenettel kezdődött, majd délután a sátoros
búcsúba látogathattak az érdeklődők, az estét pedig a „Búcsúbál”
zárta a Sári Közösségi Ház kerthelyiségében.
Augusztus 16-án, hétfőn, a „Nagyszüleink Játékai” nevű délutánon, a jászkíséri Csete Balázs Honismereti Egyesület tagjai és sári
asszonyok segítségével olyan hagyományos tárgyakat készíthettek a
látogatók, mint pl.: fonalbaba, vesszőtárgyak, sári baba, valamint
gyúrhattak pogácsatésztát, amely kemencében sült ízletesre. Este a
„Vertigo” Szlovák Színtársulat előadásában A pad című szórakoztató színdarabot tekinthette meg a szépszámú közönség.
Augusztus 17-én, kedden két sári származású művész, Garajszki
József iparművész és Prauda Miklós fotós „Közös gyökerek” című
kiállításának megnyitójára került sor a Sári Közösségi Ház kiállítótermeiben. Az este a budapesti Ezüstlant Kórus „Viva la musica”
reneszánsz dalokból álló műsorával folytatódott, majd sári borok
kóstolójával és nótaesttel zárult.
Augusztus 19-én, csütörtökön a sport játszotta a főszerepet.
17.30-kor kezdődött a III. Családi Sportdélután, majd 18.00-kor
indult a III. Városi Kerékpártúra, melynek útvonala a sári városrész
területére koncentrálódott, érintve a Mánteleki úti Mária-kápolnát
és a Malév-tavat.

Augusztus
20-án, pénteken a Sári Közösségi Ház előtti téren
Aug
ünnepelte
ünnepe a város közössége az államalapítás ünnepét.
Kétségkívül
augusztus 21., szombat volt az egyhetes rendezKét
vénysorozat
fénypontja. Délben zenekari kísérettel vonultak fel a
vényso
sári és kalinkovói focisták a közösségi háztól a futballpályáig, ahol a
délután folyamán serdülő/ifjúsági és felnőttcsapatok mérkőztek
egymással. Már kora délután nagy volt a nyüzsgés a Sári Szlovák
Udvar környékén, a rétessütő közösségek nagy gondossággal díszítették sátraikat, hordták a frissen megsült réteseket. A várakozásokat követően, 16.30-kor került sor a kerítés- és kapuavató ünnepségre, majd Kőszegi Zoltán polgármester megnyitotta az V. Rétesutcát.
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Színes kavalkádot nyújtottak a Nemzetiségi Találkozóra érkezett szlovák nemzetiségi csoportok, ki-ki a maga településére jellemző viseletben. A színpadi műsorok a „Rozmaring” Hagyományőrző Népdalkör, valamint a Bazsalicska Citerazenekar CDbemutatójával kezdődtek, ezt követően több mint két órán keresztül a tánccsoportok, népdalkörök, hagyományőrző csoportok léptek
fel. Zárószámként az ecseri Zöldkoszorú Néptánccsoport és a sári
Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport közös produkciója, a
„Sári Táncok” koreográfia debütált helyi közönség előtt. A nap
programjait hajnalig tartó utcabál zárta.

Augusztus 22-én, vasárnap délután a Mánteleki úti Máriakápolnánál Brtos Stanislav atya celebrálásával szlovák nyelvű litánia, valamint a budapesti Ozvena Kórus szlovák nyelvű, egyházi
énekei zárták az egyhetes programsorozatot.
Köszönet jár azoknak a személyeknek, intézményeknek és civil
szervezeteknek, akik segítségükkel, felajánlásukkal, illetve egyéb
módon hozzájárultak a Sári Napok sikeréhez.
Gogolák Mariann
Sári Szlovák Önkormányzat

Fotók: Karlik Dóra

SZENT ISTVÁN NAPJA SÁRIBAN

Idén augusztus 20-án államalapításunk 1010. évfordulóját ünnepeltük. Dabas Város Önkormányzata a Sári Napok rendezvénysorozatának részeként a Sári Közösségi Ház előtt rendezte meg Szent István
királyunk és az új kenyér ünnepét.
Hagyományainkhoz híven a rendezvényt a sári óvodások és a
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör közös műsorával nyitottuk
meg, majd Kőszegi Zoltán polgármester, országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet. A Szent János Katolikus Általános Iskola diákokból és tanárokból álló énekkara, valamint az intézmény versmondói
színvonalas ünnepi műsorral koronázták meg ezt az estét. Az irodalmi
összeállítás a magyarságtudat és a hit erősítését tekintette küldetésének. Ezt az üzenetet az előadóknak maradéktalanul sikerült elültetniük a hallgatóság szívében és tudatában. Köszönjük a felkészítő tanároknak, Kollár Lászlóné Marikának és Suhajdáné Kohan Magdolná-
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nak az ünnephez méltó műsort. Meg kell említenünk a díszletként
szolgáló nagyméretű Szent Korona-festményt, amelyet dr. Kissné
Jankovics Rozália készített.
A rendezvény az új kenyér megáldásával és megszentelésével folytatódott. A kenyéráldást Szalka Mihály atya celebrálta.
A rendezvény a Bazsalicska Citeracsoport népdalcsokrával, valamint a Bartók Néptáncegyüttes és a Kossuth Művelődési Központ kis
néptáncosainak közös produkciójával, majd táncházzal zárult.
Ezúton szeretnénk megköszönni az idei ország tortáját Bor Imréné
vállalkozónak, aki hozzájárult fellépőink és segítőink megvendégeléséhez.
Az ez évi tűzijáték költségeit Dabas Város Önkormányzata felajánlotta az árvíz sújtotta területek áldozatainak megsegítésére.
K. Á.
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FELAVATTÁK AZ ÚJ BÓBITA ÓVODA ÉPÜLETÉT

Fotók: Karlik Dóra

Másfél évvel az alapkőletétel után, szeptember 3-án délután felavatták az új Bóbita Óvoda épületét. Az avatóünnepségen Kecskésné
Harmincz Jolán intézményvezető köszöntötte az egybegyűlteket,
kiemelve a szakembergárdát, akik az épület megvalósításán dolgoztak, valamint erdélyi testvérvárosunk, Barót polgármesterét, Nagy
Istvánt, akinek a közreműködésével és támogatásával szerezték be az
óvoda sószobájához szükséges kősó mennyiségét. A köszöntő után az
óvodások műsorát tekinthették meg a résztvevők, majd Kőszegi
Zoltán polgármester, országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet, amelyben kiemelte az óvodában folyó nevelőmunka fontosságát,
amelyet az óvónők szakmai felkészültsége és az intézmény családias,
szerető légközre együtt kell, hogy meghatározzon.
Ezt követően Valentínyi Erzsébet evangélikus lelkész megáldotta az ünnepi gyülekezetet, majd Szalka Mihály plébános megszentelte az épületet.
A szalagátvágást követően az óvoda dolgozói saját készítésű süteményekkel látták vendégül a résztvevőket az új akadálymentes, környezetbarát üzemeltetésű épületben.
F. L.

EZER DABASI PILLANAT – elkészült a Dabas-album
Háromesztendős aktív gyűjtő- és alkotómunka után, Dabas Város Önkormányzatának támogatásával, végre nyomdában
van az Ezer dabasi pillanat (Négy falu története a kiegyezéstől a második világháborúig
családi fotográfiák tükrében). Az előzetesen
Dabas-albumként beharangozott monográfia-értékű kiadvány szerzője, szerkesztője
Czagányi László helytörténész. A szerző
munkatársai Valentyik Ferenc, Szavinovszky
Győzőné, Feldman László, Kapui Ágota, és
a kiadvány tervezőszerkesztője, Paálné Szűcs
Mária voltak. Kiadója a Pressman Nyomdaipari Bt.
A kiadvány a dabasi lakosság összefogása
nélkül azonban nem jöhetett volna létre,
ugyanis a Dabasi Újság hasábjain több ízben
meghirdetett fotográfiagyűjtés eredményeként megmozdult a város és rengeteg család
ajánlotta fel féltve őrzött régi fényképeit, ira-

tait a könyvhöz. Ezúton szeretném megköszönni minden kedves adatszolgáltatónak,
hogy hozzájárulásukkal világra segítették
ezt a dokumentumértékű kötetet, amely
közös múltunkat, hagyományainkat, szokása i n k at örök ít i me g a z utókor n a k .
Továbbviszi szeretett elődeink nevét, arcát,
átmenti a múlt eseményeit a jövőbe, és így
megóvja az enyészettől helytörténeti értékeink jelentős hányadát.

A kötetben szereplő képek csak töredékét
jelentik a lakosságtól beérkezett fotóanyagnak. A fel nem használt képeket archiváltuk
és esetleges későbbi kiadványainkban felhasználjuk azokat.
Szeretettel várok minden adatközlőt,
érdeklődőt a könyv bemutatójára, amelyre a XII. Dabasi Napok részprogramjaként kerül sor szeptember 23-án, csütörtökön 18.00 órakor az alsódabasi római
katolikus templomban.
Kőszegi Zoltán, polgármester
A kötet a helyszínen is megvásárolható, ára
5500 Ft, de később is hozzájuthatnak a
Polgármesteri Kabinet irodában, a Halász
Móricz-kúria Tájoló Információs Irodájában,
a Pressman Nyomdaipari Bt. Rozmaring
utcai épületében, valamint a Halász Boldizsár
Városi Könyvtárban.
2010. szeptember
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Fotók: Városüzemeltetési Osztály

Folytatódnak az útépítési és épület-felújítási munkák a városban
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Újabb régészeti lelet az építkezések helyszínén

Fotók: Karlik Dóra

A lakosság városon belüli közlekedését megnehezítve, tovább folynak
az út- és közműépítési munkálatok, valamint megkezdődtek a
Városközpont rehabilitációjával kapcsolatos felújítások is: a Bíróság, a
Földhivatal homlokzatának, a Táncsics Mihály Gimnázium épületének külső- belső felújítása, a Szent István tér átépítésének munkálatai.
A téren elbontásra kerültek a korábbi díszburkolatok – a gyalogos
forgalom továbbra is biztosított –, megtörtént a Szent István-szobor
eltávolítása, és a kandeláberek leszerelése (11., 12. fotó).
A szakorvosi rendelőintézet előtti autóbuszmegállóhely ideiglenesen a CBA áruház elé került.
A Bartók Béla úton tovább folynak a közműkiváltási munkálatok, a
Vörösmarty úti csomópont közelében áthelyezésre kerültek a villanyoszlopok, valamint a terveknek megfelelően átalakították az érintett
szakaszon az ivóvíz- és csatornahálózatot (17., 18. fotó).
A Kossuth Lajos Általános Iskola előtti U2 jelű és a Spar áruház
parkolójához vezető U3 jelű úton elkészült az aszfalt kopórétege (13.,
14. fotó). Az U1 jelű út (sportcsarnoktól a Tesco áruházig vezető útszakasz) építését késleltetik a régészek által folytatott ásatások. Csak a teljes régészeti feltárás befejezése után kezdődhet az út kivitelezése (15.,
16. fotó).
Szintén a Városközpont-rehabilitáció részeként megkezdődtek a
Kossuth Lajos Művelődési központ tetőfelújítási munkálatai (4., 5.
fotó). A Vörösmarty úton elkészült mindkét oldalon a kerékpársáv
aszfalt kötőrétege, jelenleg az esővízelvezető folyókák földmunkái,
illetve betonozása folyik.
A folyókák elkészülte után egybefüggő aszfalt kopóréteg kerül a
jelenlegi burkolatra (1., 2., 3. fotó).
A „Belterületi utak felújítása” pályázat keretében készülő Ond, Tas,
és Huba utcák útépítési munkálatai várhatóan szeptember közepén
befejeződnek. A Tas utcában elkészült az aszfalt útburkolat, az egyoldali burkolt árok és a járda is, míg a Huba és az Ond utcába jelenleg
folyik a járda és árok építése (7., 8., 9., 10. fotó).
A Tabáni úti kerékpárút és járda építése is folytatódik. A járda jelenleg a teljes hosszúság kb. 50%-án elkészült, a kerékpárút CKT útalapja
szintén készen van (6. fotó).
Kérjük a lakosság további szíves megértését és türelmét, valamint
felhívjuk figyelmüket, hogy az építési munkálatokkal érintett útszakaszokon vegyék figyelembe a kihelyezett figyelemfelhívó, illetve
sebességkorlátozó táblák előírásait.
Városüzemeltetési Osztály

Feldman László: – Augusztus 17. óta dolgoznak a terepen a Sportcsarnok
bekötőútjának feltárásánál. Milyen leletekre bukkantak eddig?
Rácz Tibor: – Egy 3. századi szarmata település a nyomaira bukkantunk. Ez egy iráni lovas-nomád nép volt, amely a Római Birodalom
határvidékén települt meg a császárkorban. Pest megyében nagy felületű, koncentrált településeiket találtuk meg több helyen. A korábbi
dabasi munkáink során a szarmata korszakból előkerült két földbe
mélyített építmény, találtunk pénzt, fibulát, és néhány egyszerűbb
ékszert, de főleg a kerámialelet az, ami kiadja az emlékanyag nagy
részét. Itt augusztus közepe óta végezzük ezt a kis területű ásatást, de
már a hetven-nyolcvanadik régészeti objektumot tárjuk föl. Ennek
nagy része szintén szarmata kori, két Árpád-kori objektum került elő
és néhány őskorból származó, amely bronzkori vagy szkíta lelet.
F. L.: Mi a legjelentősebb lelet, amit ezen a területen találtak?
R. T.: Itt árkok és gödrök kerültek elő, nincsenek kiemelkedően fontos, vagy érdekes leletek. Tudományos szempontból az izgalmas, hogy
a feltárás adatokat szolgáltat arról, milyen volt ennek a szarmata kori
településnek a kiterjedése, milyen volt a megtelepedés intenzitása.
Érdemes az adatokat együtt értékelni, értelmezi, elemezni, és ennek
fényében jelentősége van minden gödörnek. Sajnos nem került elő ház,
nyilván kell, hogy legyen a közelben, de ennek a felületnek nincs akkora
kiterjedése, hogy az egész települést pontosan lehatárolhassuk. Annyit
tudunk, hogy a Tesco, a város és a Sportcsarnok közötti területen egy
nagy kiterjedésű, jelentős szarmata településsel kell számolni. Minél
több adatot tudunk meg, annál pontosabb képet rajzolhatunk ki a településről, szerkezetéről, kultúrájáról.
F. L.: Nem biztos, hogy az újságolvasók láttak már ilyen feltárást.
Hogyan kell elképzelni a munkafolyamatokat, amíg eljutnak a leletekig?
R. T.: Ez egy hosszú folyamat, melynek az ásatás csak egy nagyon
korai fázisa. Az első, hogy azonosítjuk a lelőhelyet. Mi ezeket a lelőhelyeket terepbejárással azonosítottuk. Az egész terület fedett régészeti
objektumokkal, ezért végezzük a megelőző feltárást. Ez az a pont, ahol
a legtöbb információt tudjuk megszerezni. A gépi földmunka után előkerült objektumokat átvágjuk függőleges és vízszintes metszetekkel.
Fotó és rajzdokumentáció készül, illetve leírás minden egyes objektumról, ezt követően egy felszínrajz és utána geodéziai mérés. Azzal,
hogy feltárjuk a lelőhelyet, el is pusztítjuk az utolsó morzsáig. Fontos,
hogy ez adathordozókon megőrződjön, és a tárgyakat restauráljuk.
F. L.: Mennyi ideig tart még a feltárás?
R. T.: A tervezet szerint összesen két hét van a munkára. Az esős
idő okozott némi fennakadást, ezért még három napig fogunk kézi
erővel bontani, utána már csak a dokumentálás marad, tehát hozzávetőlegesen egy hét múlva vonulunk le.
F. L.: Jó munkát kívánunk!
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TESTÜLETI HÍREK

Tisztelt Adózók!

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete augusztusban két
rendkívüli testületi ülést tartott.
A 2010. augusztus 17-i rendkívüli ülésen a testület a „Dr. Halász Géza
Szakorvosi Rendelőintézetben meglévő és működő Főnix-Pro Integrált
Medikai rendszer funkcióinak és licenceinek bővítése” közbeszerzési
eljárást eredményesnek nyilvánította. Az eljárás nyertesének a BÉKERSOFT INFORMATIKAI KFT.-t (1184 Budapest, Hengersor u. 73.) hirdette
ki, a nyertes ajánlati ár nettó 9 280000 Ft + áfa.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Önkormányzathoz 2010. évre fizetendő:
Gépjárműadó második félévi részletének befizetési határideje:
2010. szeptember 15.
Számlaszám: 64400099-10980123-00000000

A testület eredményesnek nyilvánította a „Diagnosztikai eszközök
beszerzése a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet fejlesztése tárgyú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárást is. Az eljárás nyertesének az ARTMED KFT.-t (1138 Budapest, Viza u. 7/C) hirdette ki, a
nyertes ajánlati ár: nettó 88 631 000 Ft + áfa.
A testület településrendezéssel kapcsolatos döntései között hozzájárult
az E-48/2010 5-867/2010. számú változási vázrajz alapján Dabas Város
Önkormányzatának tulajdonát képező dabasi ingatlanok megosztásához,
a változás ingatlan-nyilvántartási átjegyzéséhez az U1-es összekötő út
kialakítása érdekében.
A hozzájárulás szerinti megosztások az ingatlan-nyilvántartásba az alábbi helyrajzi számokkal kerülnek bejegyzésre változatlan tulajdonosi
állással:
2256/31 hrsz.-ú 3955 m 2 nagyságú út-csatorna, 2370 Dabas,
Sportcsarnok utca;
2256/29 hrsz.-ú 3649 m2 nagyságú út, 2370 Dabas, Parragh utca;
2256/34 hrsz.-ú 811 m2 nagyságú út, 2370 Dabas, Parragh utca néven.
A testület hozzájárult továbbá a 2370 Dabas, Fő út 18. sz. alatti 1581
hrsz.-ú lakóház-udvar megnevezésű 6008 m 2 nagyságú telek és
193,4 m2 nagyságú lakóház ingatlan, valamint a 2370 Dabas, Besnyői
utcai 1589/2 hrsz.-ú 696 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű
ingatlan megvásárlásához legfeljebb bruttó 25 millió forint vételáron.
Az ingatlan teljes vételára csak az ingatlan tehermentesítése után fizethető ki.
A Képviselő-testület a 2010. augusztus 31-én tartott rendkívüli ülésén
engedélyezte a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégiumban a
2010/2011-es a 11. F. (Felnőtt Nappali gimnáziumi tagozat) osztályban
a maximális osztálylétszám (35 fő) 10%-kal való megemelését.
A testület engedélyezte továbbá a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola
és Kollégiumban egy teljes (40 órás) magyar nyelv- és irodalom tanári
állás feltöltését.
dr. Kozák Beatrix
Tájékoztatjuk a helyi iparűzési adó alanyait, hogy a 2010. évi LVII.
törvény 6. § rendelkezése alapján 2010. június 29-től az állandó
és ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi feladat és hatáskör visszakerült az állami adóhatóságtól
az önkormányzati adóhatósághoz.
Az adóköteles tevékenységre vonatkozó bejelentési, bevallási
és befizetési kötelezettséget 2010. június 29-től már az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni. Ha az adózó 2010. június
29-ét követően kívánja teljesíteni az esetleg elmulasztott, vagy
2010. június 29. napjánál korábbi időszakra vonatkozó bejelen-
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Helyi iparűzési adóelőleg második félévi részletének befizetési
határideje: 2010. szeptember 15.
Számlaszám: 64400099-10980264-00000000
Magánszemélyek kommunális adója második félévi részletének
befizetési határideje: 2010. szeptember 15.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200033
Vállalkozók építményadója második félévi részletének befizetési
határideje: 2010. szeptember 15.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200026
A késedelmes fizetés miatt felszámított pótlékot a 64400099-1098031200000000 számú Adópótlék számlára, illetve a kiszabott bírságot a
64400099-10980305-00000000 számú Adóbírság számlára kell megfizetni.
Amennyiben az adófizetéssel kapcsolatban bármilyen kérdésük, problémájuk merül fel, úgy a Polgármesteri Hivatal Adócsoportját kereshetik
személyesen, vagy telefonon.
Iparűzési adó
Építményadó, Talajterh. díj,
Adópótlék, Adóbírság
Gépjárműadó
Kommunális adó,
egyéb és idegen bevételek

561-245, II. em/213. szoba
561-265, II. em/213. szoba
561-243, II. em/212. szoba
561-247,

II. em/214. szoba

Az Adócsoport munkatársai emellett e-mailben is elérhetőek:
adocsoport@dabas.hu – általános adóügyek, gépjárműadó, mezőőri
járulék; iparuzesi@dabas.hu – iparűzési adó, termőföld-bérbeadásból
származó jövedelem; epitmeny@dabas.hu – építményadó, talajterhelési díj, adóbírság, adópótlék; kommunalis@dabas.hu – kommunális adó,
egyéb és idegen bevételek
Felhívjuk a figyelmüket a fizetési határidők pontos betartására, hogy
elkerülhető legyen a késedelmi pótlék felszámítása.
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Adócsoport
tési, bevallási kötelezettségeit, akkor ezen kötelezettségeinek is
már az önkormányzati adóhatóságnál kell eleget tennie.
A helyi iparűzési adó befizetési határidők az önkormányzati
adóhatósághoz:
2009. évi tényleges iparűzési adó és a megfizetett előleg közti
különbözet fizetési határideje: 2010. május 31. volt, az előlegfizetések határideje: 2010. szeptember 15., illetve 2011. március 15.
A feltöltési kötelezettség határideje: 2010. december 20.
Adócsoport
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BURSA HUNGARICA

FELSÔOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT – 2011
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer a hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló fiatalok számára kívánja elérhetővé tenni a felsőoktatásban
való részvételt.
Az „A” típusú pályázatra azok az Önkormányzat területén állandó
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes
idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2010 szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói
jogviszonya 2011 őszén már nem áll fenn, úgy a 2011/2012. tanév első
félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a
hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2010/2011.
tanév második félévére már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.
A „B” típusú pályázatra azok az Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek,
akik:
a) a 2010/2011. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még
felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2011/2012. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében
teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú
szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2011-ben
először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat
a 2011/2012. tanévben ténylegesen megkezdik.
Figyelem!
– A 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 1. § (2)
bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a
katonai, illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények katonai, illetve
rendvédelmi képzésben részt vevő hallgatói.
– A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben
részt vevő tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
Mind az „A” típusú, mind a „B” típusú pályázatra jelentkezni szándékozók pályázatukat Dabas Város Polgármesteri Hivatalában (2370 Dabas,
Szent István tér 1/B) hozzáférhető pályázati űrlapon kötelesek benyújtani. A pályázati űrlapot a pályázó a személyazonosító igazolványában
található adatoknak megfelelően köteles kitölteni, amelyen köteles feltüntetni az oktatási azonosító számát is. A „B” típusú űrlap kitöltése esetén a pályázó az intézmények, karok és szakok/szakpárok teljes nevét a
Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató alapján köteles megadni. A pályázati
űrlapot a pályázó köteles aláírni. A pályázati űrlap mellé kötelezően csatolandó dokumentumok, igazolások:

– „A” típusú pályázathoz a hallgatói jogviszony igazolás eredeti példányban, „B” típusú pályázathoz tanulói jogviszony igazolás (iskolalátogatási igazolás), amennyiben a pályázó érettségi előtt áll,
– a pályázóval egy háztartásban élők havi nettó jövedelméről, amennyiben a pályázó önfenntartó a pályázó havi nettó jövedelméről szóló igazolás (kereseti kimutatás), Tbj. megállapító határozata e jogcímen
folyósított ellátásokról,
– hallgatói jogviszony igazolás a felsőoktatási jogviszonnyal rendelkező
testvérről,
– születési anyakönyvi kivonat, vagy iskolalátogatási igazolás az eltartott
kiskorúakról,
– gyámhatóság vagy bíróság jogerős döntése az egyedül nevelés
tényéről,
– a családban esetlegesen előforduló munkanélküliség igazolása,
– a családban esetlegesen előforduló tartós betegség, fogyatékosság,
rokkantság igazolása,
– igazolás, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó házas, gyermeket nevel, szülei elváltak, különváltak, a pályázó árva, félárva, állami
gondozott, gyámolt,
– felsőoktatási intézmény igazolása a kollégiumi igény elutasításáról,
albérleti szerződés az albérletben lakás esetén,
– utazási költséget igazoló hivatalos számla, amely az utazás időtartamát és távolságát is igazolja.
A pályázatok („A”/„B” típus) benyújtásának határideje:
2010. október 29.
Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is
hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsőoktatási intézményben részesülhet támogatásban, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt.
A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittantanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási
intézmény részéről kaphat támogatást.
Felhívjuk a 2011. évi fordulóban „B” típusú ösztöndíjra pályázók figyelmét, hogy a felvételi értesítő másolatának megküldésével kötelesek
írásban az Oktatási és Kulturális Támogatáskezelő Igazgatósága részére
bejelenteni, hogy a 2011/2012. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdik meg tanulmányaikat. Továbbá a pályázók kötelesek
írásban nyilatkozni arról, hogy a 2011-es felvételi évet megelőzően nyertek-e felvételt a felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési
kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az
ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.
Az „A” vagy „B” típusú ösztöndíjban részesülő pályázó köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását
érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban
értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt, az OKM Támogatáskezelőt
(1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbiak változásakor:
– tanulmányok halasztása,
– tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény,
kar szak, munkarend, finanszírozási forma megadásával),
– tanulmányi státus (munkarend, képzési forma) változása,
– személyes adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága,
állandó lakásának és tartózkodási helyének címe) megváltozása.
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Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.
Felhívjuk azoknak a „B” típusú ösztöndíjasoknak a figyelmét, akik 2007ben váltak jogosulttá az ösztöndíjra (2006. évi pályázati forduló keretében), hogy az ösztöndíj folyósításának időtartama 2009/2010. tanév
II. félévével lezárult. A 2011. évi forduló keretében „A” típusú ösztöndíj
iránti kérelmet nyújthatnak be, ha az „A” típusú ösztöndíj pályázati kiírásában meghatározott feltételeknek megfelelnek.
Azoknak az ösztöndíjasoknak a jogosultságát, akik 2008-tól, 2009-től
vagy 2010-tők kapnak „B” típusú ösz töndíjat, Dabas Város
Önkormányzata felülvizsgálja: A felülvizsgálathoz kötelezően csatolandók a fentiekben megjelölt dokumentumok, igazolások. Felhívjuk a
figyelmet, hogy a felülvizsgálatban való részvétel, a szükséges igazolások benyújtása kötelező!
Az igazolások benyújtásának határideje: 2010. október 29.
A pályázatok és az igazolások benyújtásának helye: Dabas Város
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Oktatási és Ifjúsági
Szolgáltató Irodája, illetve a 215-ös számú irodája (2370 Dabas,
Szent István tér 1/B)
A beérkezett pályázatok elbírálásának határideje:
2010. november 23.
A pályázók az ösztöndíj odaítélésével kapcsolatban 2010. december
6-ig értesítést kapnak.
Az „A” típusú ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő
tanulmányi félév: (Folyósítás: 2010/2011. tanév II., illetve a 2011/2012.
tanév I. félévében)
A „B” típusú ösztöndíj időtartama 3✕10 hónap, azaz hat egymást követő
tanulmányi félév. (Folyósítás: 2011/2012. tanév, 2012/2013. tanév,
2013/2014. tanév)
További információt az Oktatási és Ifjúsági Szolgáltató Irodában, a pályázati űrlaphoz mellékelt pályázati kiírásban, illetve a 29/561-264-es, illetve a
29/561-267-as telefonszámokon szerezhetnek a pályázók. A pályázatok
elbírálására a Dabas Város Önkormányzatának 44/2008. (IX. 18.) számú a
„Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól szóló rendelete alapján kerül sor.
Garajszki Gábor jegyző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
Kedves Fiatalok!
Dabas Város Önkormányzata 5/2009. (I. 29.) számú rendeletével
tanulmányi ösztöndíjat alapított dabasi hallgatóknak. A rendelet
kritériumainak megfelelő felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók abban az esetben pályázhatnak, ha a pályázat benyújtását megelőző két tanulmányi félévben legalább 4,5-ös tanulmányi átlagot
értek el és rendelkeznek nyelvvizsgával.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. szeptember 30.
A pályázatokat – a csatolandó dokumentumokkal együtt – a rendelet mellékletét képező adatlapon kell benyújtani, az OKISZI
Irodában, vagy a Polgármesteri Hivatal 215-ös irodájában (Humán
Iroda, 2370 Dabas, Szent István tér 1/B).
Bővebb információ a www.okiszi.hu, illetve a www.dabas.hu
weblapokon, illetve a 29/561-267 vagy 29/561-264-es telefonszámokon, személyesen a fentebb megjelölt irodákban.
OKISZI-munkatársak
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M E G H Í VÓ
Ó
„Merjünk nagyok lenni!”
gr. Széchenyi István

Dabas Vá
Város Önkormányzataa nevében
szeretettel meghívom a dabasi diákokat,
családjukat, a pedagógusokat
és érdeklődőket a

DABASI TALENTUMOK 2010
elnevezésű városi tehetségkutató verseny
döntőjére
Kőszegi Zoltán
polgármester
***

Időpont: 2010. szeptember 17. (péntek) 16.00 óra
Helyszín: Dabas-Diego Sportcsarnok
A zsűri elnöke: Bács Ferenc színművész
A műsorban fellépnek az elődöntők legjobb versmondói,
zenészei, énekesei, táncosai

Az elődöntők időpontjai és helyszínei:
Tánc kategória:
szeptember 14. (kedd) 15.00 óra
Gyóni Géza Általános Iskola
Vers- és prózamondás kategória:
szeptember 15. (szerda) 15.00 óra
Gyóni Géza Általános Iskola
Ének-zene kategória:
szeptember 16. (csütörtök) 15.00 óra
Halász Móricz-kúria
A döntő szünetében, a zsűri tanácskozásának idején
vendégszereplőként bemutatkoznak
az egykori, már felnőtt talentumok:
Ambrus Lehel (szaxofon), Bennárik Dóra (fitnesz),
dr. Bérdi Eszter és lánya, Szalontai Eszter (ének),
Dömők Antalné és lányai: Virág és Adél (ének)
Fabók Tibor és Harmincz Nóra (ének),
Valentyik Anna (vers),
Zsírosné Mráz Mária (hastánc)
Műsorvezetők: Ordasi Brigitta és Szabó Róbert,
a Rádió Dabas népszerű bemondói
A helyszínen sor kerül „Az Év Dabasi Diákja” díj átadására.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve
Születési idô
László Kincső
08. 03.
Laskai Iván
08. 05.
Kalecz Máté
08. 07.
Jarábik Áron
08. 09
Lagzi Laura
08. 10.
Zsíros Kata
08. 11.
Tóth Márk
08. 13.
Bartal Anna
08. 13.
Balog Regina
08. 16.
Feth Botond
08. 18.
Kemenczei Dániel
08. 18.
Vatai Blanka
08. 22.
Szmrek Dániel
08. 23.
Sziráki Zalán
08. 24.
Talapka Enikő
08. 26.
Szívós László Bendegúz
08. 27.
Elôzô számainkból kimaradtak:
Kléh Balázs
03. 29.
Csontos Viktória
07. 02.
Becsek Janka
07. 28.
Kaldenecker Géda
07. 28.
Szigeti Gáspár Zsolt
07. 29.

Anyuka neve
Sinkó Zsuzsanna
Sinkó Judit
Guttyán Viktória
Mráz Anikó
Malecz Gabriella
Puskás Rita
Fekete Mária
Kovács Ildikó
Kovács Andrea
Bátki Nikolett
Csicsó Mónika
Seregély Tünde
Majoros Katalin
Pucsinszki Brigitta
Balogh Zsuzsa
Rupp Nikolett
Pázmán Aranka
Tamók Tímea
Becsek Emese
Bábel Melinda
Buzek Magdolna

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Házasságkötések
10 éve (2000-ben) kötöttek házasságot:
augusztus 12.
Gubicza Zoltán–Kreisz Enikő
szeptember 2.
Kocsis József–Kemény Anita
szeptember 9.
Gubek Zsolt Pál–Csernák Annamária
Ferenci László–Csernai Zsuzsanna
szeptember 16.
Agárdi István–Garajszki Ágnes
szeptember 23.
Czine József Lénárd–Füleki Orsolya Erzsébet
szeptember 30.
Kálmán János Béla–Horváth Krisztina
Valaszkai Károly–Garajszki Anita
Sinkó Sándor–Varga Klára
20 éve (1990-ben) kötöttek házasságot:
szeptember 8.
Mráz István–Kovács Mária
Zsíros Gábor–Mráz Mária
szeptember 14.
Sponga József–Farkas Erzsébet
szeptember 15.
Malinetescu János–Lendvay Zsuzsanna
Farkas István–Ország Irén
szeptember 21.
Majer Lénárd–Ihos Borbála
Szedlacsek Pál–Kancsár Katalin
szeptember 22.
Czene Mihály–Fabók Katalin
25 éve (1985-ben) kötöttek házasságot:
szeptember 6.
Bukovszki Jenő–Kecskés Anna Ibolya
szeptember 7.
Pálinkás Pál–Balogh Gyöngyvér
szeptember 14.
Szűcs György László–Balázs Julianna
Kovács Vince–Diósi Rozália
szeptember 20.
Pucsinszki István–Rábai Erzsébet
szeptember 21.
Virbling László–Petrányi Erzsébet
Kovács Károly–Maris Anikó Erika
szeptember 27.
Csernák Balázs–Janicsák Margit
30 éve (1980-ban) kötöttek házasságot:
szeptember 5.
Kocsir Lénárd–Bózsik Anna
szeptember 6.
Kovács Béla–Buzek Erzsébet Ilona
Bognár László–Kronvalter Rozália

szeptember 12.
szeptember 13.
szeptember 19.
szeptember 20.
szeptember 26.
szeptember 27.

Kecskés Péter–Jóri Terézia
Bognár László–Budavári Piroska
Papp Ferenc–Tar Mária
Lázár István–Pocsok Zsuzsanna
Liska Gábor Ferenc–Zalabai Erzsébet Rozália
Surman József Mihály–Suhajda Ilona
Erős Mihály Gábor–Vajda Julianna

40 éve (1970-ben) kötöttek házasságot:
szeptember 4.
Kosztolányi Gyula–Gallai Mária
szeptember 19.
Turcsán László–Drozdik Katalin
2010. július hónapban kötött házasságot:
július 31.
Simon Attila–Kancsár Petra
2010. augusztus hónapban kötöttek házasságot:
augusztus 7.
Cserkó Róbert–Lovistyek Renáta
Jurászik Dániel–Mohai Piroska
Demeter Ábel András–Szöllősi Judit
augusztus 14.
Bálint János–Bukovszki Katalin
Dinya Sándor – Szabó Nikolett
augusztus 20.
Kulcsár László–Janicsák Enikő
augusztus 21.
Makádi Csaba Péter–Lázár Gyöngyvér
augusztus 28.
Tóth Csaba–Cserna Piroska
augusztus 30.
Boruzs Zoltán–Szpacsinszka Oleszja
Olekszandrivna

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név
Kosztolányi Lászlóné
Szabó Lászlóné
Kecskés Mihály
Békési Mártonné
Horváth Éva
Varga Józsefné
Kecskés Andrásné
Hajnal Béláné

Születési idô
1920. 09. 15.
1920. 09. 27.
1920. 09. 29.
1919. 09. 28.
1918. 09. 02.
1918. 09. 19.
1917. 09. 19.
1917. 09. 28.

Életkor
90 éves
90 éves
90 éves
91 éves
92 éves
92 éves
93 éves
93 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Halottaink
Név
Születési idô
Kochan Istvánné (Valóczki Rozália) 1960. 10. 25.
Strupka Józsefné (Gattyán Mária)
1915. 03. 20.
Andristyák Pál
1940. 02. 11.
Kecskés Józsefné
1921. 03. 02.
(Bernhardt Darinka Gizella)
Dr. Horváth Istvánné (Kardos Emília) 1924. 06. 24.
Juhász Istvánné (Major Rozália)
1920. 05. 31.
Hegyi Józsefné (Dömsödi Ilona)
1927. 01. 01.
Bozsik József
1934. 09. 28.
Gardáné Solymos Dalma
1949. 02. 28.
Halász János
1926. 09. 24.
Dr. Kovács Kázmérné
1933. 09. 07.
(Vinczellér Gizella)
Bugyi Mihály
1931. 09. 18.
Valentyik Pál
1935. 10. 16.
Antali Zoltán
1968. 12. 25.
Kuzsof Józsefné (Horváth Rozália)
1941. 08. 05.
Balázs Ferencné (Fehér Irén Ida)
1928. 03. 18.

Halálozás idôp.
2010. 07. 12.
2010. 07. 17.
2010. 07. 24.
2010. 08. 08.
2010. 08. 08.
2010. 08. 10.
2010. 08. 10.
2010. 08. 11.
2010. 08. 14.
2010. 08. 17.
2010. 08. 18.
2010. 08. 20.
2010. 08. 21.
2010. 08. 21.
2010. 08. 22.
2010. 08. 31.

Osztozunk a családok gyászában.
2010. szeptember
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FÁJÓ ÉRZÉS

Életének 61. évében elhunyt Gardáné Solymos
Dalma, a dabasi Halász Boldizsár Városi
Könyvtár nyugalmazott gyermekkönyvtárosa.

Fájó érzés fogta
El a lelkem,
Melybe egész testem-lelkem
Beleremeg.

Búcsúlevél
Szombat volt, augusztus l4. Egy elcsukló
hang csak annyit mondott a telefonba, hogy
Dalma… Ma reggel nyolc órakor…
Döbbenet és csönd. Tudtuk, hog y
nagyon beteg vagy. Próbáltam fölfogni a
fölfoghatatlant. Nem vagy többé? Hogy
lehet ez? Te, aki az optimizmusodról, a
nevetésedről, a vidámságodról voltál közismert.
Közel harminc évig ismertelek közelebbről. De már az ócsai gimnáziumban is egy
évfolyamban kezdtünk. Nap mint nap
találkoztunk, majdnem ugyanannyi időt
töltöttünk együtt, mind családunk tagjaival. Kiegyensúlyozott ember benyomását
keltetted.
Azt olvastam, hogy a stressz nagymértékben hozzájárul a daganatos betegségek
kialakulásához. De Te nagyon tudtad
kezelni a stresszes állapotaidat. Ezt a
képességedet egy kicsit irigyeltem is tőled.
Teljesen kikapcsoltad a hétköznapi valóságot és elrepültél az álmok világába. Amikor
szárnyaltál, boldog voltál. Megőrizted
magadban a gyermeki fantáziát és ezt vállalni is merted. Az írást, a képzőművészetet választottad örömteli foglalatosságként.
Ebben igazán kiélhetted magad. Ez játék
volt számodra, kikapcsolódás, feltöltődés,
megújulás.

A könyvtárban a gyerekeknek tudatos
irányítója, nevelője, ha kellett barátja,
szülőhelyettese voltál. Biztos érzékkel
választottad ki a segítségedre leginkább
rászorulókat és őket a szárnyaid alá vetted.
Több olyan „olvasód” is volt, aki szinte a
gyermekkönyvtárban lakott. Sokszor persze nem volt könnyű ezt tenned, de vállaltad anélkül, hogy erre bárki is kötelezett
volna. A gyermeki lélekhez kulcsod volt.
Ez vitathatatlan.
Tava ly kér ted a ny ugd íja zásodat.
Próbáltalak rábeszélni, hogy maradj még!
De Neked már halvány sejtésed lehetett
valami romboló, még alig érzékelhető folyamatról, ami az utolsó félévben hihetetlenül
fölgyorsult, és pontot tett mindenre. Azt
mondtad:
„Elfáradtam. Nehezen viselem a kötöttséget, kötelességet. A kedvteléseimnek szeretnék élni. Ehhez pedig sok szabadidőre
van szükségem.”
Mikor már biztosan tudtad, hogy mi vár
rád, azt mondtad: nem adom föl! Látni
akarom a születendő unokámat! Mert aki
föladja, annak vége.
A lelked mélyén Te biztosan nem adtad
föl!
Nyugodj békében!
F. M.

Belém nyilallt egy
Érzés, hogy
Valaki akit nagyon szerettem
Lehunyta a szemét.
Aztán jött a hír,
Hogy az akit szerettem
Többé már
Nem hív.
Nem vár a könyvtárban,
Nem ül az asztal
Mögött, nem keresi a nevem
A sok-sok név között.
Ez fáj! – kiáltok hangosan,
De Ő már a magasban van.
Onnan néz le ránk és
Vigyázza léptünket,
A mi „Drága” Könyvtárosunk
Mindig is Dalma Néni lesz!
Búcsúzunk Magától
Könnyes szemmel,
De szívünk mélyén
Tele szép emlékekkel.
Kovács Krisztina és családja

Matematika és anyanyelvi csapatverseny 3–8. osztályosoknak
„Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb érték az életben.”
Idén ősszel is megrendezésre kerül a Bolyai Matematika
Csapatverseny és a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny, amelyeken azonos iskolába járó 3–8. osztályos tanulók évfolyamonként
szerveződő 4 fős csapatai vehetnek részt (egy iskola akárhány csapatot indíthat).
A verseny első, megyei/körzeti írásbeli fordulójában a négy
diák közösen dolgozik a feladatokon, majd a legjobb csapatok az
országos döntőn már írásbeli és szóbeli feladatokat is kapnak.
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Tavaly több mint 30 000 diák vett részt a két megméret tetésen.
Az első forduló időpontja matematikából 2010. október 15.
(péntek), anyanyelvből 2010. november 12. (péntek).
Nevezni szeptember 18-ig lehet a www.bolyaiverseny.hu
oldalon, illetve a saját iskolai tanárnál. (A csapatokat szülők is
benevezhetik.) Bővebb információ a fenti honlapon és az iskolákban kapható.
Nagy-Baló András, Tassy Gergely
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Zárórendezvény a Bóbita Óvodában
Augusztus 27-én került sor a 2. sz. Napköziotthonos Óvoda új Bóbita
tagóvodájában a Kompetencia alapú oktatás bevezetése Dabas
város nevelési és oktatási intézményeiben című, TÁMOP-3.1.409/1-2009-0014 azonosító számú projekt zárórendezvényére.
A pályázat végrehajtására a kedvezményezett fenntartó, Dabas
Város Önkormányzata összesen 29 710 200 Ft támogatásban
részesült.
A projekt megvalósítására nyitva álló időszak 2009. szeptember
17.–2010. augusztus 31. volt, bevont intézményként a 2. sz. Napköziotthonos Óvoda és a Kossuth Lajos Általános Iskola vett részt
benne.
A pályázat kiemelten fontos volt Dabas Város Önkormányzata
mint fenntartó számára, mivel az új Bóbita Óvoda megépítése során
az Önkormányzat vállalta, hogy az érintett óvodában és partneriskolájában bevezeti a kompetencia alapú oktatást, így a nevelő-oktató
munkát is új szakmai elemekkel bővíti, hogy az oktatási rendszer tartalmában is maradéktalanul megfeleljen a 21. századi kihívásoknak,
uniós elvárásoknak.
A pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széles körű elterjesztését célozta, mely magában foglalta a
pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a gyermekek, tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott
fejlesztését az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak
érvényesítése mellett.
E pályázat keretén belül a fenntartó lehetőséget kapott arra, hogy
kifejezetten a szakmai munka megerősítésére, a pedagógusok továbbképzésére tudjon anyagi forrásokat biztosítani. A projekt keretén
belül a pedagógusok megismerkedhettek a kompetencia alapú oktatás sajátosságaival, módszereivel, megszerezték az ehhez szükséges
ismereteket. A pályázat megvalósítását közoktatási szakemberek
segítették, a szaktanácsadók intézményi szinten koordinálták a projekt végrehajtását, az IKT alapú oktatás bevezetését, míg a kompetencia területi mentorok az egyes kulcskompetencia területi fejlesztéseket bevezető pedagógusoknak nyújtottak szakmai segítséget.
A zárórendezvényen Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester
asszony köszöntötte a jelenlévőket, az intézmények eredményeit
Kecskésné Harmincz Jolán óvodavezető és Farkas Józsefné igazgatónő foglalta össze. Beszámoltak továbbá a tapasztalatokról a projekt
szakmai vezetői, Pelikán Zsuzsanna és Papp Györgyné és a résztvevő
pedagógusok is.

Az intézményvezetők elmondták, hogy sikeres pályázatot zártak
mindkét intézményben, összesen 27 fő vett részt képzésen az iskola
részéről, illetve 8 fő az óvoda részéről. A pedagógusok összesen 78
tanúsítványt szereztek a képzések során.
Az iskolában az Advent projekt, a Kossuth-témahét, illetve az óvodában a Madarak Világa témahét, és az ÖKO-projekt megvalósítását
a tanulók, gyermekek mellett a szülők is élvezhették. Az iskolai nyílt
napok és bemutatóórák, az óvodai egészségfejlesztő klubprogramok
is betekintést engedtek számukra az intézményekben folyó szakmai
megújulás folyamatába.
A projektben részt vevő pedagógusok helytálltak az intézményekben folyó szakmai háttérmunkában is, közösen átdolgozták az intézmény helyi nevelési, pedagógiai programját, egyéb dokumentumait,
innovációkat dolgoztak ki.
A pedagógusok áldozatos kitartó munkájának köszönhetően a
megszerzett tapasztalatok, szakmai ismeretek alapján folyik tovább
az oktató és nevelő munka a 2010/2011-es tanévben, melyhez sok
sikert és együtt eltöltött, élményekben gazdag programokat kívánunk
az intézmények közösségeinek, minden gyermeknek, szülőnek!
Dr. Kozák Beatrix
projektmenedzser

A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósult meg.

A Sári Közösségi Ház szeptember havi programjai
Hétfőnként:
16.00–18.00
18.00–19.00
20.00–22.00
Keddenként:
16.30–19.00
18.30–20.30
19.30–20.30
Csütörtökönként:
16.30–19.00
18.30–20.30
19.30–20.30

Bazsalicska Citeracsoport próbái
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
Borovenka Néptánccsoport próbái
KRESZoktatás (Fojta István)
Karate (Bábel Csaba)
Torna (Ráczné Walter Annamária)
KRESZoktatás (Fojta István)
Karate (Bábel Csaba)
Torna (Ráczné Walter Annamária)

Szeptember 11-én Szüreti felvonulás és bál:
• 12.00 órakor indul a felvonulás a közösségi ház elől!
• 21.00 órától bál a kerthelyiségben!
A jó hangulatról a Dance Band zenekar gondoskodik.
A belépés díjtalan!
Szeptember 15-én 14.00 és 16.00 óra között Vásár!
Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt szeptember
26-án 16.00 órakor, hogy vegyen részt Teski Attila (állapotfelmérő) az Organic Mission vállalatról szóló prezentációján.
A prezentáció során megismerkedhetnek a vállalattal és az
általa forgalmazott termékekkel!
2010. szeptember
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PROJEKTZÁRÁS
Augusztus 27-én került megrendezésre az Országközepe
TISZK infrastrukturális és szakmai fejlesztését célzó KMOP4.1.1/A-2008-0008 és TÁMOP-2.2.3-06/1-2F-2008-0003 projektek zárórendezvénye.
A rendezvénynek a dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola
jelen projektben felépült új épületszárnya adott otthont.
A rendezvényen megjelent több mint 100 főt Pálinkásné Balázs
Tünde alpolgármester asszony köszöntötte.
A köszöntő elhangzása után Halász József TÁMOP projektvezető és Stégner Péter intézményigazgató foglalta össze a TÁMOP
projekt keretében elvégzett munkát, illetve bemutatta a projekt
eredményeit.

Az infrastrukturális fejlesztést célzó KMOP projekt eredményeit és tapasztalatait dr. Gajda Tibor ERFA projektmenedzser
mutatta be az egybegyűlteknek.
A megjelenteknek továbbá lehetőségük volt megtekintetni a projekt során beszerzett szakképzést segítő gyakorlati eszközöket,
melyek bemutatásában Ambrus Imre igazgatóhelyettes segédkezett.
A rendezvényt állófogadás zárta, melynek végeztével az érdeklődők megtekinthették az országban egyedülálló 3 dimenziós megjelenítésre képes oktatássegítő eszközt.
További információ:
Mráz Lídia – KMOP projektmenedzser
E-mail: mraz.lidia@dabas.hu • www.oktiszk.hu
Halász József – TÁMOP projektmenedzser
E-m: jhalasz@kzsdabas.hu • www.oktiszk.hu

A projektek az Európai Unió támogatásával és
a Magyar Állam társfinanszírozásával valósulnak meg
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A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
szeptember havi programjai
KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNY
A Művelődési Ház tetőfelújítási munkálatai
szeptember hónapban folytatódnak.
A felújítás ideje alatt telefonos irodai ügyelet működik
8.00–18.00 óráig. Októbertől a megszokott nyitva tartással és
programokkal várjuk az érdeklődőket.

SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAM
2010 októberétől a Kossuth Művelődési Központban
A képzés jellege: alapképzés (15 óra alapvető informatikai ismeretek,
15 óra elektronikus levelezés, internet-használat, 15 óra bevezetés az
e-ügyintézésbe)
Jelentkezhetnek:
– GYED-en, GYET-en, GYES-en lévők, vagy onnan a munka világába
legfeljebb 6 hónapja visszatérők
– megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élők
– pályakezdő munkanélküliek
– regisztrált álláskeresők
– 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 Központt
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 Fotókiállítás
Kiállításmegnyitó: szeptember 17. péntek 18.00 óra
Köszöntőt mond: Kőszegi Zoltán polgármester, országgyűlési képviselő
A kiállítást megnyitja: Lőkös Zoltán fotóművész, EFIAP
Közreműködnek: Harmincz Nóra, Lang Erik, Mráz Albert és Tóth Antal
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
szeptember–október havi programjai
Szeptember 15. Kisvonatos kirándulás a Sári Rétesházba
Szeptember 22. Barkácskuckó – Kreatív foglalkozás
Garajszkiné Varga Judittal
Szeptember 29. Mit tegyünk, ha gyermekünk balesetet
szenved? – előadó Benkovics József mentőtiszt
Október 6.
Zenebölcsi Dömők Virággal
A programok helyszíne a Halász Móricz-kúria
Kezdési időpontja: 16.00 óra
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Beszámoló a Kossuth Mûvelôdési Központ TÁMOP táborairól
Néptánc-népzenei tábor
Augusztus elején a nyári szellők még Dabasra
is elhozták jókedvünk hangjait Lajosmizse
mellől, a Ricsováry-tanyáról. Ha valaki mégsem hallott volna tánctáborunkról, annak
elmeséljük, milyen volt.
A mi táborunkban reggeltől estig szólt a
muzsika, mindenféle hangszereken pöntyögtek és cincogtak kicsik és nagyok, és a

végére még az is elpengette a „Süss fel nap”-ot,
aki korábban azt sem tudta, mi fán terem a
citera. És persze táncoltunk reggel, táncoltunk délután, táncoltunk kint és táncoltunk
bent, és még az esti táncházban sem lankadtunk, amikor bokrokon, köveken ugráltunk
át széles jókedvünkben. A próbákon nagyon
igyekeztünk, hogy szüleinket elkápráztathassuk a záróünnepségen, na meg azért is, mert
ha nagyon ügyesek voltunk, a Mi Tánctanárunk még szaltót is dobott jutalmul, vagy
eljárta, hogy „Csavard fel a szőnyeget!”.
Aki a sok tánctól elfáradt, az a hatalmas
medencében áztatta tagjait, aki pedig nem
eléggé, az némely táborvezetőkkel versenyt
ugrált a vízbe, vagy labdázott, vagy papírból
készített kis csecsebecséket.
Amúgy úri dolgunk volt: meghitt kis szobáinkhoz saját fürdőszoba tartozott; és a töltött csirkecomb, a házi túrógombóc, és a palacsinta, amivel a bendőnket megtöltöttük,
kiváló volt!
A tábor végére nemcsak a dél-alföldi táncokhoz kerültünk közelebb, hanem közelebb
kerültünk egymáshoz is. Szívünkbe zártuk
táborozó társainkat, régi barátokat és új ismerősöket, a táborvezetőket, és mindenkit, aki
az egy hét alatt megfordult a Ricsováry
Majorban.
Szép emlékekkel felpakolva, örömmel
készülünk az új tanév új próbáira, új feladataira, és izgatottan várjuk az új közös élményeket, új táborokat.
Pásztor Sára és Bendegúz, táborlakók

Képzőművészeti tábor
Augusztus elején egy képzőművészeti táborban vehettünk részt a Kossuth Művelődési
Központ szervezésében.
Az elmúlt tanévben minden második
héten foglalkozásokra jártunk, ahol megtanultuk a rajzolás és festés alapjait. Eleinte csak
könnyebb témákkal kezdtünk, mint pl. a
kocka vagy egy szék, aztán szépen lassan
egyre nehezebb csendéleteket és képeket kellett megrajzolnunk, de ennek ellenére mindig
nagyon élveztük az órákat.
A tanévvel a foglalkozásoknak is vége lett,
de augusztus 9-én a táborban újra összeülhettünk alkotni. Mivel az évközi foglalkozásokon
két csoportban dolgoztunk, a csapat fele mindenki számára ismeretlen volt, de az egy hét
alatt nagyon jól összekovácsolódtunk. 18-an
voltunk, különböző életkorú, beállítottságú
gyerekek, a környék szinte összes iskolájából.
Hétfő reggel indultunk busszal, a Kossuth
Ház elől, együtt a két csoport, az oktatók és a
felügyelők. Fél óra volt az út a lajosmizsei
Ricsováry Majorig. Egy hosszú földút vezetett
egészen be az erdőbe. Mikor leszálltunk a
buszról, mindannyian elcsodálkoztunk és
egyben meg is nyugodtunk, hogy ilyen gyönyörű helyen tölthetjük el az elkövetkezendő
hetet. A fák között nádtetős házak voltak,
előttük padok, virágok és kis ösvények vezettek az egyik háztól a másikig. Igaz, az alatt az
egy hét alatt nem volt nagy nyugalom itt!
Tettünk róla, hogy a hangunktól zengjen az
egész major.
Minden nap gyönyörű időnk volt, a nap
mindig sütött, ám ez ott, a fák között nagyon
kellemes volt. Délutánonként a két foglalkozás között a medencében fürödtünk, vagy
teniszeztünk, röplabdáztunk. Reggel fél 8-kor
volt az ébresztő, azután reggeli, majd egy kis
szabad foglalkozás. Két csoportra bontottak
fel minket. Ebéd előtt vettünk részt egy foglalkozáson, a másik pedig délután 3 óra körül
volt. Ilyenkor az egyik csoport festett vagy
pasztellozott, a másik pedig agyagozott vagy
fotózott. A délelőtti foglalkozás két óra hoszszán keresztül zajlott, a délutáni pedig szintén
másfél-kétórás volt. Kerekes Laci bácsi tanította meg nekünk a pasztellkréta használatát,
Huber Erika néni az agyagozásban segített
minket, János bácsi tanította meg nekünk a
fotózás alapjait, Jutka néni és Krisztina pedig
mindenben a segítségünkre volt.

Nekünk az öcsémmel ez volt az első olyan
hetünk, amit teljes egészében ketten, szülők
nélkül töltöttünk, de azt hiszem, mindkettőnknek jó volt. Közelebbről is megismertük
egymást, és rájöttünk, hogy milyen jól ki
tudunk jönni a közöttünk lévő 5 és fél év ellenére. Szinte mindent tudtunk együtt csinálni,
és jó volt azt érezni, hogy ugyan barátok
között voltunk, mégis függtünk valakitől, és
volt kivel megbeszélnünk a tábor történéseit.

A foglalkozások soha nem voltak unalmasak vagy egyhangúak. Az alkotás közben
beszélgettünk, nevetgéltünk, zenét hallgattunk, jól elvoltunk. Sok új dolgot tanultunk,
és nekünk személy szerint annyira megtetszett a pasztellozás és az agyagozás, hogy a
tábor utáni héten már mentünk is venni az
eszközöket, vágtuk a sablonokat, előkerestük a gyúródeszkát és a nyújtófát. A fotózás
alapismereteit is elsajátíthattuk egy erdei
séta keretében.
A délutáni foglalkozások után pihenő
volt, ilyenkor többen aludtunk egy kicsit, de
szívesebben mentünk fürdeni a medencébe,
vagy játszani valamit. A 12-i csillaghullást
együtt néztük a mező közepén. Nagyon
hangulatos volt. Utolsó este tábortüzet raktunk, és körülötte beszélgettünk, énekeltünk, játszottunk.
És persze a köztes időben nagy erőkkel
készültünk a kiállításra, amelyet szombaton
nyitottunk meg. Közösen énekeltünk, volt
aki citerázott, volt aki verset mondott, próbáltuk megmutatni a vendégeknek több
oldalunkat is. A foglalkozásokon időközben
sikerült kis meglepetéseket is készítenünk a
táborvezetőségnek.
Összességében nagyon jó hét volt. Azt
hiszem, mindegyikünknek egy örök emlék
maradt ez az együtt eltöltött idő, és nagyon
reméljük, hogy jövőre is lesz egy Ricsováry
rajztábor.
Kmetyó Krisztina táborlakó
2010. szeptember
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A várossá formálódó Dabas
Dabas Város Önkormányzatának a „Magas színvonalú közösségi, kulturális és kereskedelmi funk ciókat nyújtó városközpont megteremtése Dabason” címmel benyújtott pályázata
alapján az Európai Unió és a Magyar Állam 934 683 122 Ft
támogatást nyújt.
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Városfejlesztési Kézikönyvének előírásai alapján minden városnak integrált városfejlesztési stratégiát (IVS) kell megfogalmaznia. Ennek
megfelelően akcióterületeket kell kijelölni, amelyek fejlesztésével
teljesülnek a város társadalmi-gazdasági céljai.
Dabas városnak az volt a legfontosabb szempontja az akcióterületek kijelölésekor, hogy ezeken a területeken együtt fejlődjön a
városkép, a közösségi és kereskedelmi funkciók, valamint az infrastruktúra. A tapasztalatok szerint ugyanis ha megújul a városi
„szövet” egy darabja, az képes hatást gyakorolni a környező lakóterületekre is.
Ezért az Integrált Városfejlesztési Stratégia legfőbb célkitűzései
azok lettek, amelyek teljesülésével magas színvonalú közösségi,
kereskedelmi és kulturális funkciókat nyújtó városközpont alakul
ki. Fontos volt továbbá az is, hogy minden városrészben jó színvonalú szolgáltatásokhoz jussanak az ott lakók, és a városi igényeket
kielégítő, fejlett infrastruktúra épüljön. A tervek szándéka, hogy a
most megvalósuló fejlesztések ösztönözzék az erős helyi gazdaság
kialakulását és megmaradását, teremtsenek új, stabil, a fiatalokat is
vonzó munkahelyeket, összességében pedig erősödjön a városlakók
öntudata és ragaszkodása Dabashoz.
A várossá válás szempontjából az egyik legfontosabb terv a városközpont megújítása, a Szent István térnek valódi városi főtérré formálása. Ennek érdekében épül meg az új gyűjtő-, és a főteret elkerülő út. Ugyancsak a városi élet megteremtése, a városkép javítása
szempontjából jelentős a térre néző épületek homlokzatának
rekonstrukciója, és ehhez kapcsolódóan a közterületek parkosítása,
közösségi térré formálása.
Dabas városközpont rendezése egy IVS-ből és az ehhez rendelt
Akcióterületi tervből indul ki. Az IVS-t a Pro Régió Településfejlesztési Konzorcium, az Akcióterületi tervet a Fókusz 2–Budavat
Konzorcium készítette. A rehabilitáció megközelítőleg 1,3 milliárd
forintba kerül, ebből körülbelül 280 milliót fordítanak a főtér megújítására. A fennmaradó összegből megújul a gimnázium és a bíróság homlokzata, a Bartók Béla út járdafelületei, fasorai, épül egy
park és új piaccsarnok, valamint új utak létesülnek.
A Dabason soha nem látott mértékű munkálatok idejére a városlakók türelmét és megértését kérjük.
–a Városfejlesztési Társaság–
M ag as színvo nalú közössé g i, kul t ur ális és
kereskedelmi funkciókat nyújtó városközpont megteremtése Dabason – KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0009

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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A Halász Móricz-kúria szeptemberi
programjai
Szeptember 24. (péntek): 17.00-órai kezdettel Gisztl Anna
ruhabemutatója – magyar viseletek napjainkban használatos
kollekcióiból
ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK:
Hetente szerdán
Baba-mama klub
16.00–18.00 óráig
a LazulALánc együttes próbája
18.30–20.30 óráig
csütörtökönként
asszonytorna 17.30–18.30 óráig
Érdeklődni lehet a 06-29/367-160-as telefonszámon
A Halász-Szánthó Emlékszoba és Velikovszki Pál Emlékszoba
is látogatható minden hétköznap
8.00–16.00 óráig.

Kulturális Örökségnapok Hétvégéje
a dabasi Tájházban
Szeretettel várunk minden érdeklődőt
szeptember 18–19-én, 10.00–16.00 óráig.
Programjaink:
Az eredeti állapotába visszaállított, közel 200 éves kúriaépület
bemutatása
· néprajzi gyűjteményünk megtekintése
· a Dabas és Térsége Kézműves Egyesület mesterségbemutatói
· (kosárfonás, korongozás, csigatészta-készítés, fafaragás,
gyöngyfűzés, babakészítés)
· „Hagyomány a mai magyar konyhában” – címmel kiállítás az
egyesület munkáiból
· népi ételkészítés, kóstolás
· játszóház
Mindkét napon 11.00 órai indulással műemléki séta vezetéssel, a
Radimetzky-, a volt református parókia, a Halász Olivér-, a
Gombay–Dinnyés-, a Halász Antal-kúriák és a református templom érintésével. • Mindkét napon 15.00 órai indulással lovas
kocsis túra vezetéssel, a Halász Bálint-, az Úri kaszinó, a Halász
Móricz- és a Bereczky-kúriák érintésével.
A programok ingyenesek.
Helyszín: Szalay–Halász-kúria, Tájház, Dabas, Lakos Doktor
utca 27.
Tel.: 06-20/933-4666
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KEDVES IDŐSKORÚ DABASI
POLGÁROK!
Ezúton szeretném meghívni Önöket október 1-jén
15.00 órára a Dabas-Diego Sportcsarnokban megrendezendő Idősek világnapi ünnepségünkre. A programban fellép Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor, az
Operettszínház híres művészpárosa, aki nótákkal és
operett részletekkel szórakoztatja Önöket.
Kőszegi Zoltán
polgármester
Az ingyenes buszok menetrendje:
1. Dabasi-szőlők: Indulás 13.50-kor, útirány: Szőlősi Művelődési Ház,
Nyomda, Gyóni Géza Általános Iskola, Szőlő u., Vacsi út, Gróf Vay
Sándor út, gyóni katolikus templom, Vörösmarty utca, DDS
2. Dabas-Gyón: Indulás 14.00-kor, útirány: tatárszentgyörgyi útkereszteződés, Kossuth Lajos út, Zlinszky-iskola, gyóni ABC, Tusák cukrászda, Kossuth Művelődési Központ, DDS
3. Dabas: Indulás 14.00-kor, útirány: felsődabasi templom, Besnyői u.,
Kossuth Zsuzsanna SZKI, József Attila u., régi vasbolt, Kaldi üzletház, DDS
4. Dabas-Sári: Indulás 14.00-kor, útirány: sári-besnyői buszmegálló, sári
híd, Zápor u., sári templom, Kálvária, Icsikés, Népbolt, DDS

EGÉSZSÉGNAP A DABASI NAPOKON
A XII. Dabasi Napok Rendezvénysorozat keretében
EGÉSZSÉGNAP-ot szervezünk 2010. szeptember
25-én szombaton, a „Dr. Halász Géza” Szakorvosi
Rendelôintézetben.
Az Egészségnapon a hagyományos szűréseken kívül igyekszünk a
lakosság figyelmét felhívni a népbetegségekre, azok megelőzésére, a
prevenció fontosságára, illetve az egészségtudatos magatartás jelentőségét megértetni az érdeklődőkkel.
Szeretettel várjuk Dabas város lakosait szolgáltatásaink igénybevételére. A vizsgálatokat reggel 8 órától 13 óráig beutaló nélkül vehetik
igénybe.
Kardiológiai szakrendelésünkön dr. Neuwald Jenő kardiológus
főorvos fizikális kardiológiai alapvizsgálatot, EKG-vizsgálatot végez,
vérnyomást mér. Állapottól függően esetlegesen fennálló betegség kapcsán tanácsadást nyújt, szükség esetén további kezelésre visszarendeli a
beteget.
Az arteriográfia egy gyors és fájdalmatlan vizsgáló módszer az érelmeszesedés korai stádiumának megállapítására. Az artériás érfali
merevség diagnózisa nem elsősorban klinikai esetekben (azaz ismert
betegség esetén) hasznos, hanem a tünet- és panaszmentes páciensek
esetében végzett vizsgálatok is célszerűek. A vizsgálat célja a korai
diagnózis felállítása és ezzel a szív- és érrendszeri halálozás csökkentése. A vizsgálatokat dr. Klemencz Hajnalka háziorvos és dr. Jákli
Györgyi házi gyermekorvos végzi.
A csontritkulás betegség megelőzéséhez fontos, hogy a fiatalok
minél magasabb csonttömeget érjenek el. Ezt megfelelő életmóddal,
izom- és csonttömegfejlesztéssel, sportolással, a dohányzás és a túlzott
alkoholfogyasztás mellőzésével, helyes táplálkozással, elegendő

KIRÁNDULÁS NAGYKÔRÖSÖN
Dabas és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete munkatársai és tagjai meghívást kaptunk a Nagykőrösi
Látássérültek Egyesületétől 2010.
augusztus 28-ra egy egész napos
kirándulásra.
Izgatottan szerveztük és vártuk
az utazást, amelyhez Pálinkásné
Balázs Tünde alpolgármester asszony támogatásával sikerült buszt
bérelnünk, és 26 fővel útnak indulnunk a családbarát lovastanya felé.
Vendéglátóink nagy szeretettel vártak, és fogadtak bennünket, ahol
még találkozhattunk az ottani tagokkal és a budapesti vezetőséggel is.
A környezet is nagyon kellemes volt, hiszen még sétakocsikázásra,
lovaglásra is lehetőség nyílt. Öröm volt látni kicsik és nagyok boldogságát, ahogy a segítő lovászok biztatására a kezdeti félelmek ellenére
felmerészkedtek a ló hátára. Délben a sátrakban meleg ételt fogyaszthattunk, s folyamatos élőzene mellett estébe nyúlóan táncolhattunk,
beszélgethettünk.
Fáradtan, mégis boldogan indultunk hazafelé, hiszen helyi viszonylatban kevés lehetőség adódik a fogyatékkal élők számára biztonságos,
szórakoztató kikapcsolódásra, így még inkább hálásak vagyunk vendéglátóinknak és támogatóinknak mindezek megvalósulásáért.
Köszönettel: a DATLE dolgozói
kálcium- és D-vitamin-bevitellel érhetjük el. Előfordul azonban, hogy
megfelelő életmód mellett is kialakul a csontritkulás betegség a genetikai adottságoktól függően. Az egészséges csont jól működik, folyamatosan megújul, a régi csontszövetek helyét új csontszövetek váltják fel.
Ha csontbontó sejtek tevékenysége meghaladja a csontépítés mértékét,
akkor ez a folyamat a csontok bomlásához vezet. Rendszeres
csontsűrűségméréssel, megfelelő gyógyszeres kezeléssel ez a folyamat
megállítható, de mindenképpen lassítható.
Gasztroenterológiai szűrést dr. Beke Judit belgyógyász-gasztroenterológus főorvos végez. A vastagbélrák a második leggyakoribb
daganatos betegség ma Magyarországon. Rendszerszeres szűrővizsgálattal a betegségek zöme időben kiszűrhető. Ezért az Egészségnap
keretében széklet-vér és gasztroenterológiai alapvizsgálatot végzünk.
Indokolt esetben a beteg további kezelését megszervezzük.
Dr. Deák Antónia szemész főorvos látásvizsgálatot, szemfenékvizsgálatot és zöldhályog kiszűrése céljából szemnyomásmérést végez.
Dr. Bérdi Eszter tüdőgyógyász főorvos munkatársaival allergiaszűrést végez. Dohányzás-leszoktatással kapcsolatos felvilágosítást nyújtanak és COPD légúti szűrést végeznek. A COPD légúti szűkülettel
járó idült tüdőbetegséget világszerte alulértékelik, pedig ez a betegség a
hatodik vezető halálok. Hazánkban a betegek 50–70%-a egyáltalán
nem vagy aluldiagnosztizált, így nyilván megfelelő kezelésben sem
részesülhet. Magyarországon a dohányzási szokásokat is figyelembe
véve 500–600 ezerre tehető a betegségben szenvedők száma.
Laboratóriumunkban koleszterin- és vércukormérésre, valamint
vizeletvizsgálatra lesz lehetőség.
Mammográfia- és ultrahang-vizsgálatokat végeznek röntgenosztályunk munkatársai.
Kérem Dabas város lakosait, hogy az Egészségnapon kínált szűrési
lehetőségeket minél többen vegyék igénybe!
Klemencz Györgyné intézetvezető
2010. szeptember
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VÉGSÔ BÚCSÚ BISZTRAI ATYÁTÓL
„Örök nyugodalmat adj, ó Uram, neki,
s örök világosság fényeskedjék neki.”
(Libera, részlet)
2010. augusztus 13-án pénteken délután a
paptársak, a dabasi hívő közösség végső
búcsút vett városunk díszpolgárától,
Bisztrai László püspöki tanácsos, ny. plébánostól. A gyóni katolikus templomban
bemutatott engesztelő szentmiseáldozatot
követően gyalogosan kísérték több százan
végső nyughelyéig Bisztrai atyát. A temetőben Kőszegi Zoltán polgármester, országgyűlési képviselő búcsúzott tőle, kiemelve,
hogy élete, munkássága, mély, erős istenhite
méltóvá teszi arra Laci bácsit, hogy a dabasiak szentje legyen.
A szertartást Beer Miklós, a Váci Egyházmegye püspöke celebrálta a térségi települések plébánosai közreműködésével.
F. L.

EGYHÁZAK HÍREI •
A GYÓNI RÓMAI KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Szentmisék rendje: kedd: 18.00 Dabas-Gyón
• szerda: 16.00 Dabasi-szőlők • csütörtök:
11.00 Zárdakert Idôsek Otthona • 18.00 szentségimádás Dabas-Gyón • péntek: 18.00
Dabas-Gyón • szombat: 18.00 Dabas-Gyón •
vasárnap: 8.30 Dabasi-szőlők; 10.00 DabasGyón
Programjaink
• Az ifjúsági ház nyitva tartása a plébánián
minden pénteken 16.00–18.00 óráig.
• Ministráns foglalkozás minden szombaton, a
plébánián 10.00–12.00 óráig
• Szeptember 9-én Kollár Balázs akolitus testvérünk Szemináriumba vonul. Az egyházközség megköszöni áldozatos munkáját, amit a
hitoktatás, az ifjúsági foglalkozás, sport és
egyéb programszervezés, plébániai közösségépítés terén végzett. Imádkozunk érte,
hogy a hivatás kiteljesedjék benne, és Isten
áldozatos katolikus papja legyen! Isten tegye
teljessé, amit megkezdett benne.
• Szeptember 11-én a herencsényi jó palócok
meglátogatják a plébániánkat!
• Szeptember 25-én Pusz tavacsra megyünk a
fiatalokkal kerékpártúrára
• Októberi rózsafüzért szentmisék előtt fél
órával az imádkozzuk
• Október 3-án, Dabasi-szőlők Őrzőangyalok
ünnepén, templombúcsú
• Október 16-án Gyóni Katolikus Bál. Helyszín:
Lazi-tó rendezvényház, zenekar: Hawer
Band
AZ ALSÓDABASI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
„Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek” (Filippi 4.4)

Fotók: Karlik Dóra

Az alsódabasi egyházközség nevében egy kis
örömre, vidámságra, mulatságra hívlak 2010.
október 2-án a Teréz étterembe 19.00 órára.
A bálon lesz műsor, vacsora, tombola és természetesen tánc. A zenét szolgáltatja a J@V duó.
A belépő ára 3000 Ft. A befolyt összeget szeretett templomunk tetejének renoválására szeretnénk fordítani.
Gyere el és tá mo gass minket, mi ígérjük, jó
mulatságban, kikapcsolódásban lesz részed.
Ha nem tudsz eljönni, de szeretnéd nemes
célunkat támogatni megteheted támogatójegy
vásárlásával, ami 1000 Ft.
Gyere és Örülj az Úrban!
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• EGYHÁZAK HÍREI • EGYHÁZAK HÍREI • EGYHÁZAK HÍREI
A bálra tombolai felajánlásokat kérünk!
Köszönettel: Szalka Mihály
Szentmisék rendje:
• Csü tör tökön, pénteken, s zomb a ton
19.00 órakor • vasárnap de. 9.00 nagymise,
de. 11.00 diákmise
A FELSŐDABASI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Szentmisék rendje: csütörtök 18.00 óra •
péntek 7.00 óra • vasárnap: 8.00 és 18.00 óra
Programjaink
• Szeptember 11-én 14.00 órakor a Csepel
Belvárosi Plébánia Sekrestye Színpad Passio
című előadása
• Szeptember 19-én vasárnap 18.00 órakor
VENI SANCTE tanévnyitó gitáros ifjúsági
szentmise, táskaszentelés!
• Október 3-án az esti szentmise után Assisi
Szent Ferenc ünnepének estelén állatszentelés a templomkertben
• Október 8-án Magyarok Nagyasszonya
ünnepén 15.00 órakor élő rózsafüzér
Felsődabas körül
(4,5 km-es útvonalon imádkozva körüljárjuk
Felsődabast)
• Október 9-én szombaton este 19.00 órai
kezdettel a Karitász bál veszi kezdetét a
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola aulájában. Támogatói és báli jegyek kaphatók a
sekrestyében és a Karitász-tagoknál.
Minden eseményre sok szeretettel várjuk a
kedves híveket, családokat!
A GYÓNI REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• Szeptember 6-tól református hittanoktatás
indul az iskolákban I–VIII. osztály részére.
A hittanórák rendje a Gyóni Géza Általános
Iskolában a hirdetőtáblára kifüggesztve is
megtalálható.
Kérjük a kedves szülőket, küldjék gyermekeiket ezekre az órákra!
• Konfirmáció előkészítő a 7. és a 8. osztály
részére október elején kezdődik
• Szeptember 12-én vasárnaptól a felnőtt
istentisztelettel párhuzamosan 10.00 órakor
újra indul a gyermek istentisztelet a gyülekezeti teremben
• Szeptember 16. csütörtök 18.00 óra férfi
bibliaóra
• Szeptember 24. 18.00 óra úrvacsora előkészítő bűnbánati istentisztelet a templomban,
imaközösség

• Szeptember 26. 10.00 óra úrvacsorai istentisztelet a templomban
• Szeptember 30. 18.00 óra férfi bibliaóra a
gyülekezeti teremben
• Október 3. 14.00 óra Gyülekezeti délután
(A nyári ausztriai kirándulás felvételének
megtekintése)
• Október 10. 15.00 órától Kupavédő Sportdélutánt szervezünk gyülekezetünkben, a
történelmi egyházak tagjainak részvételével.
Várjuk szeretettel minden sportolásra vágyó
Testvérünket!
(lesz pingpong-, csocsó- és biliárdbajnokság)
• Október 15-én pénteken 20.00 órakor templomok éjszakájának megnyitása
• Október 16. 16.00 órától kórustalálkozó
• Október 17. 10.00 órakor zenés istentisztelet
templomunkban. Szolgál: Bagi László ref.
lelkipásztor és a hatvani református gyülekezet zenekara
• Október 17. 14.00 órától Hagyományos
Ökumenikus gyermekdélután a tóalmási Élet
Szava Alapítvány bábcsoportjának szolgálatával
• Október 30–31. Reformáció ünnepi istentiszteletek az evangélikus testvérekkel közösen
az Evangélikus Templomban 17.00 órától
Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk
alkalmainkra!
A DABASI REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Állandó gyülekezeti alkalmaink:
• templomi istentiszteletek vasárnap délelőtt
10.00 órakor
• bibliafoglalkozás gyerekeknek minden
vasárnap a parókián délelőtt 10.00 órától
• énekkari próba a vasárnapi istentisztelet
előtt a templomban 8.30-tól
Vendég igehirdetés
• szeptember 12-én vasárnap Vladár István
vendégigehirdető prédikál
Gondnoki fogadóóra
• szeptember 23-án csütörtökön 17.00 órától
dr. Dóri Csaba gondnokhelyettes tart gondnoki fogadóórát
Szeretetvendégség
• szeptember 19-én vasárnap délután 15.00
órától szeretetvendégségre várjuk gyülekezetünk tagjait és családtagjait, ismerőseit
Hálaadó istentisztelet
• október 2-án szombaton délután 15.00 órától evangélizációs istentiszteletre hívjuk és

várjuk gyülekezetünk minden tagját. Igét hirdet Hamar István református lelkész
Egészségünk – beszélgetéssorozat
• Három alkalomból álló sorozatbeszélgetésre
várunk mindenkit az emberi egészség állapotáról, betegségeinkről és a gyógyulás
útjairól.
A beszélgetések időpontja: október 7., 14. és
21. csütörtök 17.00 óra.
• Október 8-án pénteken 18.00 órakor a gyóni,
inárcsi és dabasi református gyülekezetek
összejövetelén előadás és beszélgetés lesz
az önkéntességről, melynek helyszíne a
dabasi református parókia, Ravasz L. u. 7.
• Október 24-én vasárnap délelőtt 10.00 órakor új bor úrvacsorai istentisztelet a templomban.
• Október 31-én délelőtt 10.00 órakor a reformáció ünnepe a gyülekezet hittanosainak
ének-szolgálatával a templomban.
Az ősz az egyházak gyakorlata szerint a hálaadás időszaka. Vegyük számba, mi mindenért
adhatunk hálát és tegyük meg egyénileg saját
imádságunkban és közösségileg gyülekezetünkben!
A GYÓNI EVANGÉLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• Gyülekezeti kirándulásra hívunk minden
érdeklődőt Vanyarcra a Haluska-fesztiválra.
Időpont: 2010. szeptember 11. Indulás: 7.00
órakor az evangélikus templomtól. További
információk a lelkészi hivatalban.
• Családi istentiszteletet tartunk a 2010. szeptember 12-én 16.00 órakor, amelynek keretében hálát adunk gyülekezetünk új játszóteréért.
• Október 9-én, a 16.00 órakor kezdődő hálaadó istentiszteleten átadjuk gyülekezetünk új
ifjúsági házát (Ócsa, Damjanich u. 33.).
Ünnepségünkön közöttünk szolgál dr. Fabiny
Tamás püspök.
Állandó alkalmaink:
• istentisztelet vasárnaponként 10.00 órától
• úrvacsorás istentisztelet minden hónap első
vasárnapján 10.00 órától
• családi istentisztelet minden hónap második
vasárnapján 16.00 órától
• énekkari próba hétfőnként 19.00 órától
• ifjúsági óra péntekenként 17.00 órától
• hivatali ügyintézés szerdánként 9.00–12.00
óráig, vagy telefonon egyeztetett időpontban
(tel.: 368-174)
Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit.

2010. szeptember

Dabas 19

KITEKINTÔ

Úz-völgye – ma már a nyugalom szigete
a napra. Az úzi katonai sírkertben került sor az ünnepélyes műsorra; a római katolikus, a református és az unitárius lelkészek megáldották a kopjafákat, majd kezdetét vette a koszorúzás.
A megemlékezés után délutántól késő estig nóta- és zeneszó töltötte meg Úz-völgyét. Ilyenkor, évente legalább egyszer újra megtelik élettel ez a csodaszép táj, és a tábortűz mellett ülve belesajdul a
szívünk, amint arra gondolunk, hogy mit is vesztettünk el.

Idén 15 helyi fiatal gondolta úgy, hogy nekivág a közel 800 km
távolságra lévő Úz-völgyének. Az út fárasztó volt, de mindenkit
kárpótolt a látvány, amikor megérkeztünk a táborhelyre. Sokan először jártak ezen a tájon és csodálkozva nézték a hatalmas fenyőerdőket, a csordogáló patak kristálytiszta vizét. Minden napra terveztünk valamilyen túrát, hogy felfedezzük a tájba rejtett történelmet.
Megmásztuk a Mogyorós tetőt, megnéztük a Mátyás király-erőd
maradványait, valamint a lövészárkok és a géppuskafészkek fennmaradt darabjait. Szerencsénkre sok muzeális értékű katonai felszerelést találtunk a túrák során, így például töltényhüvelyeket,
lövedéktartókat, kulacsokat.
Az egyhetes táborozásba természetesen minden évben beleesik
augusztus 26., amikor a megemlékezést tartják a csíki és a háromszéki lakosok. Idén legtávolabbról Győr-Moson-Sopron és Zala
megyéből érkeztek autóbuszokkal, de nem elhanyagolható az a több
száz ember sem, akik Erdély minden részéből zarándokoltak el erre

Az alábbi írást Sylvester Lajos, író, újságíró és többek között a
Háromszék című lap főmunkatársa közölte cikkében rólunk,
dabasiakról:
„A dabasi fiatalok edzett, tájékozott emberek, a magyar nemzeti
szimbólumokat mélyen tisztelő csapat ez. Az úzi ünnepségen a
tábori öltözéket az ünnepi ruházat váltja fel. A természet tisztelete,
a környezet tisztasága egyik fő erényük. (…) Esténként tábortűz
mellett a háromszékiekkel, csíkiakkal együtt tölti meg a völgyet a
sok közös népdal dallama. Van mit tanulni tőlük.”

Fotók: Bukovszki Lénárd

Úz-völgye a Csíki-havasok egyik, ha nem a legfestőibb tájegysége,
azonban a történelem tárában leginkább az I. és a II. világháború
hadszíntereként kapott szerepet. Immár 16 éve rendeznek úz-völgyi
megemlékezést az 1944. augusztus 26-i szovjet betörés során meghalt katonák emlékére. Harmadik alkalommal volt szerencsém
azzal a dabasi csapattal tartani, akik évek óta augusztus hónapban
egyhetes táborozással tisztelegnek a hősi halottak előtt.

A második dabasi Halfôzô
Fesztivál eseményeirôl – röviden
A második dabasi Halfőző Fesztivál augusztus 21-én került megrendezésre a Dabas-Diego Sportcsarnok mögötti téren. A szervezők, azaz az Első Dabasi Halászlé köztársaság miniszterei (és a
slepp) nagy örömmel nyugtázták a rendezvény népszerűségét bizonyító nagyszámú látogatót és nevező csapatokat.
A rendezvényen szervezett véradás eredményesen zárult, továbbá sikeresnek mondható a fesztivál célja, azaz a dabasi tűzoltók
megsegítésére szervezett adománygyűjtés is. A fesztiválról készült
részletes beszámoló megtekinthető a www.dabasihalaszle.com
oldalon, és ugyanitt láthatóak a rendezvényről készült fotók is.
Éljen a halászlé! Éljen a köztársaság!
Matus Mária
Első Dabasi Halászlé Köztársaság
First Lady, 2010
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A dabasi csapat névsora: Bukovszki Lénárd, Buncsák Ferenc,
Dúzs László, Gogolák Dániel, Gogolák Zoltán, Gugyerás Judit,
Jurácsik Gábor, Jurácsik Gergő, Kalecz Miklós, Klötzl Máté,
Molnár Károly, Mráz Adrienn, Mráz Attila, Suhajda Gábor,
Zsolnai Zoltán.
Mráz Adrienn
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Másfélmillió lépés Erdélyben
Ama szomorú 2004. december 5-i nap után mintegy 15 fiatal úgy döntött, hogy nem nyugszik bele a történtekbe. A saját lehetőségeihez
mérten, minden erejével és tehetségével azon lesz, hogy a szétszaggatott nemzeten esett sebet gyógyítsa, az eltaszítottaknak kezet nyújtson, saját, megtépázott önbecsülését újraépítse.
Ezért 2005-ben gyalogtúrát szerveztünk Székelyföldre. A két hét
alatt 250 km-t megtéve, ötven kisebb és nagyobb települést érintve
zarándokoltunk el azokhoz, akiknek el akartuk mondani érzéseinket,
fájdalmunkat, magalázottságunkat, vágyainkat és megdönthetetlen
hitünket. Hitünket abban, hogy ami megesett, az jóvá tehető, hogy

vagyunk olyan erősek és jók, vagyunk ahhoz elegen, hogy nemzetünk
összetartozását megerősítsük, becsületét megőrizzük.
Bocsánatot kérni mentünk, lesütött szemekkel, nemzeti lobogónk
árnyékában, de itt kitárt karok, meleg szívek, mosolygós arcok fogadtak minket. Nem azt kaptuk, amit érdemeltünk. A székely emberek
példát mutattak nekünk, és mi hihetetlen erőt meríthettünk belőlük.
Erőt, amely azóta is tart, azóta is éltet. Idén immár ötödik gyalogtúránkat tettük meg Erdély dimbes-dombos földjén. És amikor tervezett
túránk utolsó állomására, Székelyudvarhelyre becsoszogtunk fáradtan, akkor elmondhattuk magunkról: Ezer kilométert gyalogoltunk a
kettős állampolgárságért, ezer kilométert a tiszta és önzetlen szeretetért, a megbocsátásért, az összetartozásért.
Másfélmillió lépés. Ennyit tettünk meg. Amikor nekivágtunk, nem
sejthettük, hogy nem tudjuk majd abbahagyni, hogy még be sem fejezzük az az évi túrát, de már azon jár az eszünk, jövőre merre tovább. Így
barangolhattuk be a Nyárádmentét, a Mezőséget, a Sóvidéket, a
Gyergyói medencét, a Csíki hegyeket, a Kászonokat, Gyimeseket,
Erdővidéket, Háromszéket, Udvarhelyszéket.
Az idei 120–130 kilométert Nyárádszeredáról indítottuk. A Bekecs
tetőt megmászva, a Sóvidéki falvakat felfedezve, a varsági rengetegen
át egész Székelyudvarhelyig baktattunk.
Sok hihetetlen kalandban és élményben volt részünk. Öröm és fájdalom, szeretet, csodás emberek, tájak, elbújt kicsiny falvak, templomok… Nem lehet elmesélni. Csak átélni. És közben többen és többen
lettünk. Közel negyven fő, akik részt vettek bolyongásainkon. A közös
gondolatok, eszmék összekovácsoltak minket, és 2006 óta egyesületként tesszük a lépéseket a kitűzött célok felé.
A Határok Nélkül – Magyartól Magyarig – Kulturális és
Turisztikai Egyesület a gyalogtúráin túl igyekezett segítséget nyújtani
a határon túl élő magyar közösségeknek. Gyűjtöttünk a székelydályai
templom megóvására, az árvízkárosultaknak, a székelydobói óvodát
segítettük, nyaraltattunk erdélyi gyerekeket, a csángók nyelvtanítását
támogattuk és sok egyéb apróbb, de annál lelkesebb törekvésünk volt.
Idén egy játszótérrel leptük meg a székelydobói óvodát, és egy Szent
István-szoborral Kányád községet.

Az idei túrával, az ezer kilométerrel és a kettős állampolgársági törvény hatálybalépésével valami lezárult. Kerestük az utat és megtaláltuk. Tudjuk, hogy nem értünk a végére, de megnyugvással szívünkben
tesszük le a hátizsákot egy kis időre, amely mázsás súlyként húzta szívünket a népszavazás után, de lépésről lépésre könnyebb lett.
„Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek!”
Mi kértünk és kaptunk. Kerestünk és ráleltünk értékeinkre.
Zörgettünk és ajtót nyitottak nekünk távoli magyarok!
A Magyartól Magyarig Egyesület nevében: Kollár Zsolt

Játszótér Székelydobón – emlékmű Kányádon
2010. augusztus 18–19-én Erdélyben, Székelydobón járt a Magyartól
Magyarig Egyesület négy tagja. Egy májusi ígéretünket szerettük
volna megvalósítani, amikor is Kereső Enikő óvó néni szomorkás
megkeresésére úgy döntöttünk, hogy pályázat és egyéb lehetőségek
hajszolása helyett saját erőnkből építünk a dobói kicsiny óvoda-iskola
kopár udvarára játszóteret.
A helybéli segítőkkel kiegészülve két napon át fúrtunk-faragtunk.
Öröm volt látni, ahogy a férfikezek mellett a gyerekek hada csiszolópapírral csuszatolta a fa tartozékokat, a hölgyek pedig serényen festették az elkészülő elemeket.
Legyűrtük nehézségeinket, szaktudásunk hiányát, ügyetlenkedő
ujjainkat. Ahogy a semmiből lassan kinőttek a játékok, rájöhettünk,
hogy a szívvel és lélekkel végzett munkát áldás kíséri és féltő szem
óvja. A munka befejeztével egy kis műsorral kedveskedtek a gyerekek,
majd a gyors meghajlás után rávetették magukat az új játékokra.
Együtt dolgozott gyerek, felnőtt, magyarországi és határon túli.
Látva a gyermekek örömét, a meghatott tanítókat, teljes volt a boldogságunk.
Másnap, augusztus 20-án Kányádon vettünk részt a Szent Istvánnapi ünnepségen, ahol egyesületünk ajándékát, a Szent István kopjafát avatták fel a falu központjában.
A polgármester úr köszöntő szavai és a tiszteletes úr áldása után
lepleztük le Pintér János dabasi szobrászművész munkáját. Mivel
Kányádon még nem volt emlékmű, ahol ünnepeiket, koszorúzásaikat
megtarthatták volna a helyiek, nagy örömmel fogadták ezt a szép, új
közösségi teret.
Az ünnepi műsor után megkoszorúztuk az emlékoszlopot, majd
közös ebéddel és beszélgetéssel fűztük még szorosabbra a minket
összekötő barátságot.
Három újabb csodás nap Székelyföldön. A kettős állampolgárságról szóló törvény hatálybalépését mi így ünnepeltük…
Köszönet a résztvevőknek, a segítőknek, a támogatóknak,
akik segítettek újra
átélni a k isebb és
nag yobb közösség
összetartozásának,
szétszakíthatatlanságának nagyszerű
élményét!
Magyartól
Magyarig Egyesület
2010. szeptember
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„a tűzoltók a reggel felvett szolgálat után,
másnap épségben, egészségben jussanak haza”
Branyiczky Márk 2009. június 16. óta parancsnokhelyettesként, majd megbízott, 2010. február
1-jétôl pedig kinevezett parancsnokként dolgozik
a Dabasi Tûzoltóság élén. Az eddigi közel egy év
tapasztalatairól kérdezte Feldman László.
– Az elmúlt időszakban nagyon erős szakmai irányt vettünk. A tűzoltás, műszaki mentés nehéz feladat, amit csak nagyon jó szakmai
felkészültségű tűzoltók tudnak végezni. Azért, hogy a tűzoltók a
reggel felvett szolgálat után másnap épségben, egészségben jussanak
haza, 24 óra elteltével a családjukhoz, a tűzoltóságot egy fegyelmezett és határozott szakmai alapokon nyugvó rendvédelmi szervként
kell működtetni. Régebben a mezőgazdasági tüzek a térség specifikus jellemzői voltak, ma már akár a szállítmányozásnál, akár az ipari
létesítményeknél megjelentek a magas raktárak, csarnokok, azok
mindenféle specifikumával, amelyek jelentős feladat elé állítanak
bennünket. A térség fejlődése megkívánja a tűzoltóság fejlődését is.
– Több éves, évtizedes tapasztalata van. Hol kezdte a pályáját, és
milyen életutat járt be, amíg elérkezett a dabasi tűzoltó parancsnoki székig?
– Vácon születtem, a Dunakanyarban, a szüleim mind a mai
napig Nagymaroson élnek. A feleségem újhartyáni, 17 éves koromban kerültem ide, majd néhány évvel később 20 évesen szereltem fel
hivatásos tűzoltónak Dabasra, ahol 2009 óta élek családommal.
Gépjárművezetőként kezdtem a pályát. Ehhez a munkához fel kellett nőnünk, és azt gondolom, hogy szeretni kellett. Nem volt nehéz,
hiszen az akkori munkatársak 99%-ban idős tűzoltók voltak, egészen más értékrenddel, mentalitással, szakmai tudással, hiszen ők
súlyos évtizedeket tudtak maguk mögött. Egy nagyon jó környezetben sikerült felszerelnem 1995-ben. Folyamatos változás zajlott, a
személyi állományban, de az idősek szemléletét igyekeztünk átvenni, ezt próbálom továbbadni most is. Öt év után szolgálatparancsnok-helyettesi beosztásba kerültem, egy idős szolgálatparancsnoktól kellett a szakmát tanulnom. Rövid úton szolgálatparancsnok
lettem a „C” csoportban, közel 5 évig. Ezt követően 2005. március
1-jétől a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz mentem,
hogy a szakmát más irányból is megtanuljam. A tűzoltási vonalon, a
mentésszervezés területével foglalkoztam, kiemelt főelőadóként,
majd egy év után az akkori megyei igazgató érdemesnek tartott arra,
hogy a mentésszervezési osztály vezetője legyek. Ezt a feladatot
végeztem egészen 2008. október 1-jéig. Itt a munkám alatt számtalan dologgal találkoztam, hiszen szakmai felügyeletünk alá tartozott az összes megyei tűzoltóság.
– Több szakmai és baráti kapcsolatot alakítottak ki a környező és
más európai uniós országok tűzoltóságaival. Kérem, beszéljen erről!
– Nagyon fontosnak tartom, hogy a különböző országok közötti
azonos szakterületek tapasztalatcseréje megvalósuljon. Ezt az
irányt vettük fel itt Dabason. Jó kapcsolatot alakítottunk ki a
Lengyelországi Zywiec város tűzoltóságával, amely egy hasonló
méretű tűzoltóság. Őket működési körzetükben ugyanúgy érintette az árvíz, hasonló problémákkal küszködnek. Jelenleg szintén egy
lengyel település, Ostrów Wielkopolskí és Szentendre társaságában
egy közös európai uniós pályázatban veszünk részt, amelynek szin-
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tén a szakmai témák feldolgozása a tárgya. Október 17-én egy egyhetes szakmai konferencián fogjuk a tapasztalatainkat megosztani
egymással. Jó a kapcsolat a belgiumi Leopoldsburg város tűzoltóságával, de meg kell említeni a zentai tűzoltóságot is, velük már régebben kialakult az együttműködés.
– Tapasztalatai szerint milyen a Dabasi Tűzoltóság helyzete és felkészültsége a megyei tűzoltóságok között?
– Nagyon változatos képet mutatnak a megyei tűzoltóságok. A
dabasi a középmezőnyben helyezkedik el szervezési kategória
vonatkozásában, ami annyit jelent, hogy IV. kategóriába tartozunk. Mi egy másfél rajos tűzoltóság vagyunk két gépjárműfecskendővel, egy vízszállítóval, egy műszaki mentővel, tartalék gépjárműfecskendővel és egy tűzoltás-vezetései gépjárművel. Azt mondhatom, hogy nagyon jó a személyi állomány fizikai és szakmai
szinten. Évente 500 vonulást teljesít a Dabasi Tűzoltóság. Ha megvizsgálunk egy nagyobbat, ott átlagosan mindennap három-négy
eseményhez vonulnak, ami nagyobb edzettséget biztosít a tűzoltónak. Sajnos ma Magyaroszágon a tűzoltó éles helyzetben tud gyakorlatot szerezni, ami szerintem nem elfogadható, hiszen éles helyzetben akár az állampolgár, akár a saját biztonsága, testi épsége
veszélybe kerülhet.
Mi már 2008 óta folyamatosan növeljük a szakmai, elméleti
követelményeket a tűzoltók felé. Az akkori parancsnokkal adtunk
le egy új képzési tervet, hogy megfelelőbben, hatékonyabban valósuljon meg az állomány oktatása, illetve a térség specifikumait, épületeit jobban megismerjék a képzés során a kollégák. Szerencsére a
létesítmények vezetői partnerek ebben és fogadnak bennünket.
Ebben az évben is emeltük a gyakorlataink számát, amelyeket teljesen valósághű környezetben, ugyanolyan módszerekkel végezzük,
mintha éles helyzetben tennénk, figyelve azt, hogy hol van probléma, és szükséges a fejlesztés. A fizikai állóképessége a csapatnak
kiváló, erre szükség is van, hiszen 30–40 kg védőfelszereléssel megterhelt tűzoltónak is tudnia kell minden utasítást végrehajtani.
Dabas nem áll rossz helyen az összes tűzoltóság tekintetében Pest
megyében, ugyanakkor ezt a vonulási számkiesést az elméleti és
gyakorlati oktatás erősítésével kell pótolni.
– Parancsnok úr, a Dabasi Újság szerkesztősége nevében jó munkát
kívánunk Önöknek!

KULTÚRA

Regény készül a Vay család „fekete bárányáról”
A friss Kossuth-díjas Rakovszky Zsuzsa a kortárs magyar irodalom
sokoldalú személyisége. Évtizedekig költôként tartottuk számon, ám
az új évezredben tovább színesedett alkotói palettája. Elsô prózai
munkájával, „A kígyó árnyéka” címû regényével 2002-ben lépett a
nyilvánosság elé. Nevével legújabban a Stephenie Meyer-kötetek magyar fordítójaként találkozhatunk, e minôségében tartós szereplôje a
könyveladási listák élvonalának.

A soproni írónő munkásságát nekünk,
dabasiaknak azért érdemes figyelemmel
kísérnünk, mert napjainkban készülő regényének főhőse nem más, mint az általunk
nagyon is számon tartott, gyóni születésű
Vay Sándor/Sarolta. A készülő kötet tervéről a március 15-i Kossuth-díj átadáskor
adott interjúkban értesülhetett először az
olvasóközönség. Egy kérdés kapcsán az idei
kiadást bizonytalannak nevezte a szerző,
mert a történet feldolgozását először novellaként tervezte.
Az érdekességekben gazdag, rendhagyó
életút hatására döntött a nagyobb lélegzetű
műfaj mellett. És most, íme, itt a bizonyosság: a Jelenkor július–augusztusi számában
megjelent az első regényrészlet. A pécsi
kiadású irodalmi folyóirat „A kegyetlen
tükör” címmel ad hatoldalnyi ízelítőt számunkra:
„Öreganyám összecsukta a legyezőformán széthúzott kártyalapokat, amelyeket a
kezében tartott, s megveregette maga mellett a szófát, hogy üljek oda. Húzódozva
engedelmeskedtem.
– Hát aztán miért is nem akarsz te lányka lenni? – kérdezte komolyan és nyájasan,
de mégis úgy, mintha egy önfejű, kicsiny
gyermekhez beszélne. – Hát nem szeretnél
szép ruhákban járni? Bálba menni, ahol a
táncosaid egymás kezéből kapkodnának?
Nekem volt olyan táncosom – mondta elrévedezve, és az arca egy pillanatra olyan lett,
mint egy fiatal leányé –, aki a Duna jegén
vergődött át a pesti partra, a Redutba, ahol

a bál volt, jégzajláskor – csakhogy énvelem
táncolhasson!
– Én – feleltem, mert most, hogy ilyen
kedvesen beszélt hozzám, reménykedni
kezdtem, hogy talán mégis meg tudom
értetni magamat vele –, az szeretnék lenni,
aki átkel a jégen, nem pedig az, akiért átkelnek!
Öreganyám bosszúsan ráncolta a homlokát.
– És háborúba is akarsz menni, ahol
kezed-lábad ellövik, s talán még a fogad is
otthagyod, akár a férfiak? – kérdezte már
emeltebb hangon.
– Igen, igen! – vágtam rá hevesen. –
Háborúba menni, tanulni, világot látni,
kóborolni, ahogy kedvem tartja – mindent
akarok!
– Csakhogy – mondta öreganyám, s közben fölvette és szórakozottan kevergette a
kártyapaklit, amit az imént, jöttömre lerakott –, nem azt kell tennünk, amihez kedvünk van, hanem azt, ami a kötelességünk!
És hogy mi a kötelességünk, azt onnét tudjuk, hogy a Jóisten minek teremtett bennünket, s hová helyezett ebben a világban!”
Mint ez a kiragadott rövid részlet is jelzi,
a történetet Vay Sarolta szemszögéből
ismerjük meg, aki bakfisként ebben a jelenetben éppen a külvilágot megtestesítő
nagymamával hadakozik a maga igazáért.
A hatoldalas betekintés alapján sok párbeszédre, a történeti hűség alapjainak tiszteletére és elemző feldolgozására számíthatunk.
Külön érdekesség, hogy az írónő a Vay
Sarolta-jelenség filozófiai kérdéseire is
keresi a válaszokat, melyeket éppen a nézetek ütköztetésével, a dialógusokban rejt el s
az olvasó kiválaszthatja közülük a maga
ízlése, értékrendje szerint helyénvalót.
A párbeszédek kidolgozottsága a későbbi
színházi, sőt az esetleges mozgóképi adaptáció esélyét is magában hordozza.

Aki Vay Saroltát „tűzi tollhegyére” és azt
irodalmi, nem pedig bulvár céllal teszi,
annak a Krúdy Gyulával történő összevetést is vállalnia kell. Rakovszky Zsuzsa már
ezért is szerencsésen döntött, amikor a regény terjedelmet és formát választotta, hiszen közismert, hogy Krúdy rövid prózában: elbeszélésekben, novellákban választotta hőséül egykori újságíró kollégáját.
Ennél is alapvetőbb azonban az a különbség, hogy míg Krúdy úgy emlékezett Vay
Sándorra, ahogyan – amilyennek a környezete, a saját kora, a külvilág látta, ad dig
Rakovszky Zsuzsa a jóval nehezebb, nagyobb azonosulást-beleélést igénylő, járatlan utat választva, a történetet a főhős által
megélt változatban osztja meg olvasóival.
Ezzel a döntéssel mi, Vay Sarolta munkásságának tisztelői nagyon sokat nyerhetünk. Ráadásul nincs is más tennivalónk,
mint mindössze Rakovszky Zsuzsa eddigi
munkáinak színvonalára, igényességére
hagyatkozni. És reménykedni egy majdani
dabasi könyvbemutatóban…
Valentyik Ferenc
2010. szeptember
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EGY BAJNOK A TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUMBAN
Pelikán János, a Táncsics Mihály Gimnázium 10. osztályos diákja mindig is kitûnô volt iskolájában, ezért évrôl évre visszatérô vendége az
Önkormányzat Palacsintaparti nevû rendezvényének, amelyet a város
legjobb tanulóinak jutalmazására szervez. A tanulás mellett János rengeteg idôt fordít a sportra és a versenyzésre, mégis mindig hozza a tôle
megszokott eredményt minden élethelyzetben. Dabas Város Önkormányzata 2008-ban és 2009-ben is Év Sportolója-díjban részesítette.

R.: Minden gyerek szeret kerékpározni, de te
ezt magas fokon űzöd. Mikor határoztad el, hogy
versenyszerűen, egyesületben fogsz sportolni?
P. J.: Az unokatestvérem hatására kezdtem
el hegyikerékpározni versenyszerűen. 2006ban indultam az első versenyemen, a visegrádi
Duna Maratonon, ahol 2. helyezett lettem.
2007-ben a Pilis Cross Country Clubhoz
igazoltam. A Cross Country Magyar Kupán
5. helyezést, a Maraton gyerektávokon
(Crosskovácsi, Duna Maraton) első helyezést
értem el. Életem első rövidtávú maratonja, ami
30 km-es távot jelent, a Mátra Maraton volt,
ahol 2. lettem.
2008-ban a Gödöllői Sport Klubhoz igazoltam. T-Mobile Top Maraton összetett U15
3. hely (négy verseny). Ebben az évben már
másodszor vettem részt a január 1-jén rendezett BÚÉK KUPÁN a Hármashatárhegyen,
ami az év egyik legjobb bulija. De talán még
nagyobb buli a 24 órás nonstop váltóverseny:
egy napon keresztül a csapatunkból (6 fő)
mindig teker valaki a pályán. 2008-ban harmadikak, míg tavaly másodikak lettünk. A cél

idén a dobogó legfelső fokának elhódítása.
R.: Ki az edződ, és milyen terhelést vár el
tőled?
P. J.: 2009 januárja óta Specziár Viktor a
személyi edzőm, aki minden nap személyre
szóló edzéstervet küld nekem. Általában napi
3 órát edzek esőben, hóban, fagyban, kánikulában. Hetente egy pihenőnapom van. A
2009-es évben hatalmas fejlődésnek indultam
a személyre szabott edzésterv miatt. Így sikerült megnyernem a Magyar Kupa, és a
T-Mobile Top Maraton összetettjét U15 kategóriában. Cross Country Magyar Kupa összetettben 3. helyezést értem el. Télen elkezdtem
cyclocrossozni, ami egy elég érdekes szakág.
Az országúti, illetve a terepszakág keveréke. A
hozzá nem értők gyakran összekeverik a
cyclocross kerékpárt az országúti kerékpárral
a „koskormány” miatt, pedig sok paraméterében különbözik. A tél folyamán kijutottam
két bécsi versenyre is, amiket meg is nyertem.
R.: A 2010-es év is jól kezdődött és nagy sikereket hozott számodra, bár volt baleseted is!
P. J.: 2010-ben újra egy BÚÉK KUPA győzelemmel kezdtem, ami jó motivációt adott az
elkövetkezendő „holtszezonra”. Bár még hátravolt a Cyclocross Országos Bajnokság, ahol a
második helyet szereztem meg. Február végén

a csapatommal voltam egy edzőtáborban
Tunéziában egy hétig. Ennek költségeit az
egyesületem állta, mivel az év elején bekerültem a négy kiemelt sportoló közé. Sajnos idén
a rendkívüli időjárás miatt sok verseny elmaradt, illetve a Cross Country Országos
Bajnokság előtt elrepedt a csuklóm, ami miatt
sajnos ki kellett hagynom az OB-t, illetve másfél hétig edzeni sem tudtam, ami eléggé visszavetette a formámat. Egy hónapom volt felkészülni az idényem talán legfontosabb versenyére, a Maraton Országos Bajnokságra, a
Mátra Maratonra. Ez alatt az egy hónap alatt
rengeteget edzettem, illetve sikerült eljutnom
hegyvidékekre is, ami nagyon sokat számít. A
versenyt augusztus 29-én rendezték Sástón
rengeteg indulóval. Nagy küzdelemben sikerült megnyernem a versenyt U17 kategóriában
(abszolút 3. lettem), így hazahozhattam a
nemzeti színű mezt. Ezzel a győzelemmel
sikerült megnyernem a Maraton Magyar
Kupa Összetettet.
Most a cyclocross szezonra készülök, ami
egyben nagyon jó felkészülés a jövő évi
mountainbike szezonra.
R.: További szép sikereket kívánunk neked
választott sportágadban és a tanulásban is!
K. Á.

Húszpercenként szerzi találatait az FC Dabas
Nagyszerűen kezdte a szezont az FC Dabas.
Az NB III Alföld-csoportban szereplő alakulat az első játéknapon általános meglepetésre 5:0-ra verte hazai pályán az amúgy jó
erőkből álló Újbudát. Ezután a Gyulai
Termál otthonába látogatott el a Keresztúri
András irányította Dabas, ahol 2:2-es döntetlent játszott. A harmadik fordulóban a
Jánoshida csapatát látták vendégül Danyisék,
akik nem bizonyultak udvarias házigazdának, hiszen 5:1-es vereséget mértek rájuk.
Az eddig lejátszott találkozókon a Dabas 13
gólt szerzett, s csak 3-at kapott.
Összességében tehát megállapítható, hogy a
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támadójátékkal nem lesz gond – legalábbis a
kétszázhetven percnyi futballból ez derül ki,
elvégre nagyjából húszpercenként szerezte
találatait a Dabas. Kijelenthető, hogy a
korábbi 20-szoros válogatott támadó,
Keresztúri András vezette társulat jól igazolt, hiszen a nyáron szerződtetett két csatár, a Ceglédi Vasutastól visszatérő Lendvai
Krisztián, illetve a Vasastól érkező hórihorgas center, Murányi Kristóf alaposan bekezdett. „Lendo” három, míg „Mura” négy alkalommal talált az ellenfelek hálójába.
Ráadásul azt se feledjük el, hogy a Gyula
ellen a Dabas 2:0-ról, avagy a társulat szem-

pontjából 0:2-ről mentett pontot, Lendvai
Krisztián közvetlenül a lefújás előtt szerzett
góljával. Az eredmények biztatóak a jövőre
nézve, úgy néz ki, hogy a vezetőedző mentálisan jól felkészítette csapatát a bajnokságra.
A jelenlegi keret 18 főből áll, amelyből
nyolcan dabasi kötődésűek. Elmondható,
hogy egy fiatal alakulatról van szó, amely a
jövőben még sok szép sikert érhet el, amenynyiben a feltételek ezt lehetővé teszik.
bb
Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy a
Jászbrény–FC Dabas mérkőzésen csapatunk 2:1-es győzelmet aratott.

SPORT

AMERIKAI FUTBALL DABASON

Fotó: Németh László

Gőzerővel készül a Dabas Sparks, a Dabasi Szikrák csapata a szeptemberben induló ifjúsági bajnokságra. A felkészülés záróakkordjaként a
szeles-napos utolsó augusztusi vasárnapon barátságos mérkőzésen
vendégül láttuk a Budapest Eagles, azaz a budapesti Zöld Sasok felnőtt csapatát. A méretbeli különbség az első pillanatban ijesztő is lehetett volna, ám a főként a dabasi Táncsics Mihály Gimnáziumból verbuválódott csapat az első támadást majdnem pontokra tudta váltani.
Ekkor kezdték az óriássasok komolyan venni a mérkőzést. A dabasi
srácok keményen dolgoztak. A náluknál sokkal nagyobb és rutinosabb
felnőtt csapatot sokszor meg tudták lepni. A második negyed közepén
az egyyardos vonalon meg tudták állítani az elemi erővel nyomuló
Eagles-t. Természetesen a Zöld Sasok diadalmaskodtak 24:7 arányban,
de a csapat menedzsere, Perus Györgyi gratulált Perkali Istvánnak, a
csapat vezetőedzőjének, és elmondta, meglepően felkészült, erős csapattal kezdhetünk neki az ifi bajnokságnak. Gratulálunk a csapatnak!
NFL

Férfi kézilabda

Interjú készült Szilágyi Zoltán edzővel az ifjúsági tornáról, a csapatok felkészüléséről, az új játékosokról és a Magyar Kupa I. fordulójának mérkőzéséről, melyet itt olvashatnak:
– Hogyan készült az ifjúsági csapat a bajnokságra?
– Augusztus 29-én Törökszentmiklóson szerepeltünk egy 4 csapatos
kupán, ahol a 2. helyen végeztünk. Újvári Gergő és Kiss Gergő sérülések miatt nem játszottak, így több lehetőséghez jutottak tehetséges fiatal játékosaink is.
– A hazai rendezésű tornát hogyan értékeli?
– Nagyon örülök az aranyéremnek. Az FTC és a Vác ellen nagyon
színvonalas mérkőzést játszottunk. Megérdemelten nyertünk. A jó
kapusteljesítmény mellett a 6-os falas védekezésünk is jól működött és
ebből lerohanásokból általában eredményesen fejeztük be a támadásainkat. A Törökszentmiklós ellen fásultan és fáradtan játszottunk, de
végül kijött a 2 csapat közti különbség és magabiztosan nyertünk
– Kinek a teljesítményével elégedett?
– A kezdőcsapat jól teljesített: Szendrei Tamás, Kiss Attila, Újvári
Gergő, Kiss Gergő, Kovács Sándor és Bruszt Erik. Nagyon örülök,
hogy Kiss Attila lett a torna gólkirálya.
– Az NB I/B-s felnőttcsapathoz új játékosok érkeztek. Hogyan sikerült
a beilleszkedésük?
– Három új játékos érkezett. Bak Máté saját nevelésű játékos,
velünk edzett a tavalyi szezonban is, NB II-es csapatunkban játszott,
így neki nem okozott gondot a beilleszkedés. Hímer Zoltán rutinos,
16 éves NB I-es múlttal rendelkező játékos, biztos voltam benne, hogy
nem lesznek beilleszkedési problémái. Azonnal felvette a csapat ritmusát és az első perctől meghatározó szerepet tölt be a támadójáték
szervezésében.

Fotó: Karlik Dóra

Szeptember 5-én NB I/B-s ifjúsági csapatunk hazai rendezésű tornán szerepelt, ahol a következő eredmények születtek:
Dabas VSE KC–FTC
22–17
Dabas VSE KC–Vác
23–17
Dabas VSE KC–Törökszentmiklós
23–12
A tornán 1. a Dabas VSE KC, 2. az FTC, 3. a Vác, 4. helyen pedig
Törökszentmiklós csapata végzett. A torna gólkirálya Kiss Attila
lett (Dabas VSE KC).

Boda Tamás fiatal, tehetséges, nagy ambíciókkal rendelkező játékos, akire védekezésben és lerohanásban is számíthatunk, illetve
Nagy Levente tehermentesítését is rábízhatjuk. Kettős igazolással az
NB II-es csapatunkban is szerepel.
– Milyen eredményt vár a csapattól a bajnokságban?
– Tudni kell, hogy az NB I/B keleti csoportja nagyon megerősödött. Ide esett ki az NB I-ből a Debrecen és a Gyöngyös is. De mégis
úgy gondolom, hogy az első 6 hely valamelyikének megszerzése reális
cél lehet a csapat számára.
A Magyar Kupában az első fordulóban a Honvéd ellen idegenben
kezdett felnőtt csapatunk, 40–22-re győzött a Dabas-Diego KC.
– Milyen volt a mérkőzés?
– Tartottunk a Honvédtól, mivel ők tavaly megnyerték az NB II-es
bajnokságot. Ennek ellenére jól kezdtünk és rögtön elhúztunk 4-5 góllal. Egy kicsit megnyugodtunk vezetésünk biztos tudatában.
Ellenfelünknek sikerült betörésből többször is betalálnia. A félidőben
5 góllal vezettünk. A 2. félidőben kijött a két csapat közti osztálybéli
különbség. A végén örömjátékkal 18 gólos győzelmet arattunk.
– A szurkolók nevében is gratulálok a csapatoknak, sikeres és sérülésmentes bajnokságot kívánok!
– Tunner Zsuzsa –
Az NB I/B-s csapat következő hazai mérkőzéseinek időpontjai:
Dabas-Diego KC–Csömör
Dabas-Diego KC–Balmazújváros
Dabas-Diego KC–Cegléd

09. 19.
10. 03.
10. 17.

18.00 óra
18.00 óra
18.00 óra

Az ifjúsági csapat a felnőttek előtt két órával játszik.
2010. szeptember
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HIRDETÉSEK

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

RÖVID NAPPALOS NÖVÉNYEK
Az évelők és az egynyári növények elnyílása után kertekbe és az erkélyládákba ültetett díszkáposzták
te
(Brassica oleracea subs. acephala) nagyon mutató(B
sak
sa a téli hónapokban. A színes töveket mind több közterü
terülten
is láthatjuk. A káposztafélék őshazája a Földköziteng vidéke.
tenger
A díszkáposzta változatokat a kultúraalakokból nemesítetkétéve
két
éve kissé fásodó szárú növények változó levélszínnel és alakkal.
t é k ,
kétéves,
Élénksárga, laza fürtű virágzatukat 80–120 centiméter hosszú elágazó virágszáron hozzák májusban és júniusban, majd két hónap múlva érik be becőtermésük, bennük feketés, kerek magokkal.
Rövid nappalos növények, a levelek színesedése 15 °C-nál alacsonyabb hőmérsékleten és kevés fényen kezdődik. Napos helyre ültessük, és rendszeresen öntözzük télen is,
amikor a fagymentes időszakok ezt szükségessé teszik. Középkötött, vagy kötött talajon fejlődnek szépen. A tápanyag hiányt a külső levelek sárgulása jelzi. Levelei ehetőek,
használhatjuk tálak díszítésére, de a fiatal levelek salátaként is fogyaszthatóak.

Újvári Virágkertészet ❉ Dabas-Gyón, Vasút u. 115.❉ Telefon: 70-552-4810

A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület ingyenes hirdetési
felületet biztosít saját weboldalán minden helyi,
termékkel és szolgáltatással rendelkező mikro-vállalkozásnak,
kisvállalkozónak, egyéni vállalkozónak,
őstermelőnek és magánszemélynek.
Kérjük, továbbítsa tevékenysége adatait a következő elérhetőségek
valamelyikére, és jelenjen meg a helyi szolgáltatók között
a térségi weboldalon:
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
2370 Dabas, Szent István u. 67. • Tel.: 06-29/56-680
info@leaderkontakt.hu • susan.ivett@leaderkontakt.hu

w
www.leaderkontakt.hu
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INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
MUNKAJOG - CÉGJOG - TB

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

Érdeklődni lehet: (06-1) 321-6673
www.jogpont.hu
nfu@nfu.gov.hu
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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