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MEGHÍ VÓ
Tisztelettel meghívok minden dabasi polgárt
a z 1956-os forrada lom és szabadság ha rc
emlékére meg rendezendő ünnepség ünkre,
amelyet október 23-án, szombaton, 10.00 órakor tartunk a gyóni városrészközpontban lévő
56-os obeliszknél.
Kőszegi Zoltán
polgármester

Koszorúzási szándékát jelezze az 561-230-as vagy a 561-235-ös telefonszámon

rendezvényeink

Lezajlott a XII. Dabasi

Egy boldog arcocska a Vállalkozók Napján

Szalagvágás az új BMX-pályán

A „London-kupa” kis focistái

Magyaros ruhák bemutatója a kúriában
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Szeptember 17–26. között lezajlott az idei Dabasi Napok rendezvénysorozat, amely változatos programokat kínált minden korosztálynak. Nemcsak életkor, hanem érdeklődési kör szerint is csoportosították a szervezők a kínálatot, így a szakmai előadás, a tehetségkutató verseny, a táncszínház, a kórus- és rock-koncert, a bábszínház, a sportprogram, a tornaszoba- és BMX-pálya-átadás, a fotó- és
építészeti kiállítás, az egészségnap, a szabadtéri főzés, a Karády-est
és a magyaros divatbemutató jól megfért egymás mellett a műsorok
palettáján.
A rendezvénysorozat egyes mozzanatairól, a feledhetetlen és
közösségformáló pillanatokról képekben tudósítjuk a Dabasi Újság
olvasóit. 		
		
K. Á.

Birtokba vették az óvodások az új tornaszobát

Jelenet a János vitézből

A János vitáz közönsége

rendezvényeink

Napok rendezvénysorozat

Könyvbemutató az alsódbasi templomban

Sajtótájékoztató a DDS konferenciatermében

Fitneszbemutató a Dabasi Talentumok színpadán
Dobos ovisok a DDS-ben

Republic-koncert a DDS-ben
A főzőverseny győztese: a Rákóczi-iskola csapata

Jótékonysági koncert az alsódabasi templomban

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a XII. Dabasi Napok
programjainak előkészítésében, lebonyolításában, anyagi, eszközbeli vagy munkaerővel való támogatásában részt vettek.
Szponzoraink voltak:
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet • Balázs Pál • Bálint István •
Benkovics József • Dabasi-szőlősi Közösségi Ház • DDS • Diego Kft. •
Ferro Trans • Gordiusz Kft. • Gyóni Polgárőr Egyesület • Halász Móriczkúria • Jasin Bútoráruház • Kaldi-Ker. Kft. • Kollár János • Kossuth Lajos
Általános Iskola • Kossuth Művelődési Központ • Kossuth Zsuzsanna SZKI
• Lantos Mihály SE • Magyar Sándorné • Major Attila • Openhouse •
Pacsirta András és a Vill-Szer-Ker Kft. • Pajor Zoltán • Pálinkásné
Balázs Tünde • Patina Bt. • Pressman Bt. • Prohászka Csaba • Remondis
Kft. • Sodexo Kft. • Szervál SE • Táncsics Mihály Gimnázium • Újvári Tibor
virágkertész • Virágpaletta szövetkezet, dr. Eke Sándor • Vogtland Kft.
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Köszönet
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Bemutatkoztak a talentumok
„Merjünk,

Ágota, a Dabasi Újság főszerkesztője, magyartanár, Kiss László, a
Versmondók Egyesületének elnöke, valamint Jarábik Tünde tánctanár.
Szép és értékes jutalmakat vehettek át a győztesek az éjszakába
nyúló eredményhirdetéskor. A felajánlásoknak köszönhetően sok
különleges díjat is kiosztottak. A legjobbak egy jutalomkirándulásra
is meghívást kaptak.
A felnőtt talentumok előadása –akik a zsűri tanácskozása alatt
szórakoztatták a közönséget – már valóban művészi produkció volt.
Ők a következők: Harmincz Nóra, Újj Mariann, Kollár Kinga, Buncsák
Zoltán, Fabók Tibor, Valentyik Anna, Bennárik Dóra, Gecser Eszter,
Szlama Ildikó és Dóra, Szlama László, Ambrus Lehel, Dömők Antalné és
lányai, Virág és Adél.
Ez a nagyszabású rendezvény nem valósulhatott volna meg a felkészítő és támogató szülők és pedagógusok, illetve az anyagi feltételeket
biztosító szponzorok nélkül. Köszönet mindenért!
Gratulálunk a szereplők szép eredményéhez! Sikeres új tanévet
kívánunk! Büszkék vagyunk rátok!
Kotán Sándorné

fotó: Karlik Dóra

Immár negyedik alkalommal kínálkozott a lehetőség annak a dabasi
fiatalnak, aki tehetséges valamilyen előadóművészeti ágban és vállalja
a versenyzés izgalmait, hogy a városi nagyközönség előtt is bemutassa
talentumát egy-egy produkción keresztül.
A rendezvény szervezésével szeretnénk elérni, hogy a közöttünk
élő fiatal művészek ne kallódjanak el, s egy más értéket mutassunk a
velük egykorú diáktársaiknak ebben az elanyagiasodott világban.
Ebben az évben már csoportok is jelentkezhettek, s így 150 általános és középiskolás diák lépett a színpadra szeptember 14–15–16-án
az elődöntőkön. A versenyzők iskolánként és korcsoportonként eltértek. Voltak helyi iskolák, amelyek kis létszámban vagy egyáltalán nem
képviseltették magukat. Hiányoztak azok a diákok, akik más településen tanulnak, s nagyon kevesen voltak a középiskolások.
A döntőre szeptember 17-én 16.00 órától a DDS-ben került sor.
Az óriási színpadon, reflektorfényben fiataljaink elkápráztatták a
többszáz főnyi közönséget.
A zsűri tagjai voltak: Bács Ferenc színművész, Ladics Tamásné, a
kecskeméti Kodály Zoltán Ének Zenei Iskola igazgatóhelyettese, Kapui

nagyok lenni!”

Da basi ta len tu mok 2010 -ben
ALSÓ tagozat
HANGSZER

1. Pásztor Bendegúz
2. Kecskés Karina
3. Pásztor Bendegúz, Móricz Viola

ÉNEK

1. Móricz Viola
2. Laukó Szandra, Kecskés Karina,
Praszna Sára, Safranyik Bettina

TÁNC

1. Farkas Ronald, Mráz Jázmin
2. Harmincz Lili
3. Pelikán Réka
4. Concordance Tánciskola

VERS

1. Hornyák András
2. Mátyus Dániel
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FELSŐ tagozat
1. Szabó Ármin
2. Kereskényi Livina
3. Béres Benedek, Garajszki Gábor
4. Kecskés Panna
1. Bozó Virág
2. Gyóni Géza Ált. Isk. énekkara
3. Kanyik András
4. Balogh Rebeka
1. Dabasi Roma Csillagok
2. Deminger Fanni
3. Radnai Réka
4. Farkas Alex, Takács Mercédesz
5. Garajszki Gréta
1. Pádár Sára
2. Kukk Edit Luca
3. Volenszki Lilla
4. Bozó Virág
5. Miták Bettina

KÖZÉPISKOLA
1. Kotán Gábor
2. Osvalda Tibor
1. Vince Erika, Jelenek Tamás
2. Gogolák Alexandra
3. Katona Ferenc
1. Barta József, Balog Máté, Borzák
Zoltán, Molnár Ferenc
1. Concordance Tánciskola

1. Szőnyi Renáta
2. Mész Adrienn

rendezvényeink

Kü lön dí jasok
Közönségdíj – Barta József, Balog Máté, Borzák Zoltán, Molnár
Ferenc – a díj a Jasin Bútorbolt felajánlása

A legtehetségesebb zenész – Kotán Gábor
a díj a Tihanyi Játékbolt felajánlása

A legszebben beszélő előadó – Pádár Sára (II. Rákóczi F. Ált. Isk.)

A legtehetségesebb ifjúzenész – Pásztor Bendegúz – a díj a Kincstár Ajándékbolt felajánlása

Dabas Város Önkormányzatának Különdíja
A legjobb hagyományőrző előadó – Kecskés Karina, Laukó
Szandra, Praszna Sára, Safranyik Bettina (II. Rákóczi F. Ált. Isk.)

A legtapasztaltabb talentum – Szőnyi Renáta

A legjátékosabb előadó – Mátyus Dániel (Kossuth Zs. SZKI)

A legautentikusabb előadás – Dabasi Roma Csillagok
Átrium Idősek Otthona

A legsokoldalúbb talentum – Móricz Viola (Szent János Katolikus
Ált. Isk.)

A legtöbb diákot indító Iskola – Gyóni Géza Általános Iskola
a díj Suhajda László vállalkozó felajánlása

A legfiatalabb talentum – Pelikán Réka, Harmincz Lili (dabasi
óvodák, Szent János Katolikus Ált. Isk.)

A legkiemelkedőbb tehetséggondozó pedagógus – Dömők
Antalné

AZ ÉV DABASI DIÁKJAI
A Dabasi Talentumok gáláján idén is sor
került „Az Év Dabasi Diákja”-díj ünne
pélyes átadására. A megtisztelő címet
Kőszegi Zoltán polgármester, a GYIÖK
ifjúsági polgármestere, Tóth Vivien és az
ifjúsági képviselők adták át két, évek óta
kitűnő diáknak, Kántor Szilviának és Pálfi
Máténak.
A megtisztelő címet középiskolás kategóriában Kántor Szilvia, a Táncsics Mihály
Gimnázium 12.B osztályos tanulója vehette át.
Általános iskolás kategóriában Pálfi
Máté kapta a ezt az elismerést, aki még a
Gyóni Géza Általános Iskola 8. évfolyamos t a nu lója volt a k kor, a m i kor a

Képviselő-testület a döntést meghozta.
Azóta ő is a Táncsics Mihály Gimnáziumba
jár.

Mindkét díjazottnak gratulálunk és
további tanulmányaikhoz sok sikert kívánunk!
K. Á.

Testvérvárosi találkozó a Dabasi Napokon
került, de ez csupán átmeneti csúszást eredményez, ugyanis a közeljövőben mindenképpen tető alá hozzuk a dokumentumot és megkezdjük a közös lehetőségek feltárását.
Kancsár Krisztián

fotók: Karlik Dóra

Az idei XII. Dabasi Napok rendezvénysorozat a testvérvárosi kapcsolatépítés frontján is hasznosnak bizonyult. Nem csupán erdélyi
testvértelepülésünkről, Barótról látogatott el hozzánk Nagy István
polgármester és delegációja, hanem a délvidéki Zentáról is vendégül
láthattuk a városvezetés tagjait, köztük Sirková Anikó polgármesterasszonyt is. A szeptember 24-i testvérvárosi találkozón egyeztetések
történtek az együttműködési dokumentum aláírásával kapcsolatban,
sőt azon is dolgozunk, hogy a közeljövőben Zentáról is fogadhassunk
egy ifjúsági nagykövetet. Ez azért is örömteli hír, mert Barót ugyancsak küld Dabasra egy „városközi diplomatát”, így az ifjúsági nagyköveti program újabb lendületet vesz, előmozdítva a még hatékonyabb
kapcsolati hálózat további szélesítését. Igaz ugyan, hogy a lengyelországi Dobre Miasto polgármestere a novemberben esedékes lengyel
helyhatósági választások előkészületei miatt nem tudott ellátogatni
hozzánk, így az együttműködési szerződésünk aláírása halasztásra
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„Mindig az a perc a legszebb perc, mit meg nem ád az élet…”
Szépség és elegancia, tehetség és hitelesség. Így jellemezhetném
tömören Valentyik Anna személyiségét és azt az előadásmódot,
amellyel sikerült tolmácsolnia az ünnepelt magyar díva, Karády
Katalin művészetének lényegét, egyéniségének lebilincselő vonásait.
Valentyik Annát nem kell bemutatni a dabasi közönségnek, hiszen
itt cseperedett fel a szemünk láttára, rendezvényeinken mondott
verset, énekelt népdalt, slágert, játszott a művészeti iskola színpadán, részt vett nemzeti ünnepeink pódiumműsoraiban. Gyerek
színjátszóból itt vált előadóművésszé a szemünk előtt, dabasi talentumból igazi színésznővé nőtte ki magát. Nem véletlen, hogy épp
Karády Katalint szemelte ki magának, az ő bőrébe bújt, az ő dekadens báját, izgalmas egyéniségét elevenítette meg a színpadon egy
egész éves elmélyült dokumentálódás, könyvtárakban, hanglemezés filmarchívumokban való búvárkodás után. Mert mindkettőjükben van valami közös: titokzatosság, eszköztelenség, szinte puritán
egyszerűség, erőteljes belső kisugárzás és egy isteni adottság: gyönyörű, megismételhetetlenül egyedi énekhang.
A 30–40-es évek legtehetségesebb és legnépszerűbb színész-
énekese, Karády Katalin legendává vált nemzedékek tudatában.
Anyáink, nagyanyáink dúdolták mélabús, szívbemarkoló dalait, mi
pedig általuk ismertük meg ezeket az örökzöld slágereket, amelyeket gyermekeink, lányaink adnak tovább az utókornak. Valentyik
Anna épp ezt az időtlenséget tolmácsolta a Halász Móricz-kúria
csöppnyi színpadán, pusztán egy zongorakísérettel és olyan empá
tiával, hogy kevés szem maradt szárazon a zsúfolásig tele teremben.
Valentyik Anna előadóestje kétségtelenül a Dabasi Napok egyik
legmaradandóbb, legsikeresebb programja volt.
Kapui Ágota

fotók: Karlik Dóra

Idôsek Világnapja
Az Idősek Világnapját idén valóban a napján, október 1-jén ünnepeltük a Dabas-Diego Sportcsarnokban.
Az ünnepi műsorban a híres operettszínész házaspár, Zsadon
Andrea és Szolnoki Tibor lépett fel Körmendi Péter zongorakíséretével. Az operett gyöngyszemeit követően Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte a jelenlévő félezer időskorú dabasi polgárt.
Majd a rendezvény zárásául idősebb Bábel Balázs bácsi, Dabas
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város díszpolgára kedveskedett egy humoros, verses fohásszal az
időskorúaknak.
Akik egészségi vagy más okokból nem tudtak ellátogatni a rendezvényre, a Dabas Televízió jóvoltából a teljes műsort megtekinthetik.				
F. L.
Dabas Város Önkormányzata az
Idősek Világnapja alkalmából idén is
almával és mézzel támogatta a
város szépkorú polgárait. A hivatal
dolgozói személyesen juttatták el az
ajándékot és a rendezvény meghívóját minden időskorú dabasi lakoshoz. Az alma- és mézszállításhoz
dabasi intézmények, cégek és vállalkozások nyújtottak segítséget.
Köszönjük a Hyundai Dabasnak, az
Opel Dabasnak, a Dr. Halász Géza
Szakorvosi Rendelőintézetnek és a
DAKÖV Kft.-nek a szállítóeszközöket.

önkormányzati hírek

A helyi önkormányzati választások eredményei
(Részvétel: 33,59%)

Polgármester:
1. Kőszegi Zoltán

5. választókerület

(DAFI–FIDESZ) 4075

100%

A képviselő-testület összetétele:
DAFI–FIDESZ: 8, JOBBIK: 1, KDNP-NEMZETI FÓRUM: 1,
MSZP: 1

Képviselő-testületi jelöltek eredményei

1. választókerület
1. Bennárik Ferenc
(DAFI–FIDESZ)
2. Pucsinszki Miklósné
		
(KDNP-NEMZETI FÓRUM)
3. Pribék József
(JOBBIK)
4. Králl Béla
(MSZP)

277

42,03%

238
117
27

36,12%
17,75%
4,10%

322

50,08%

183
114
24

28,46%
17,73%
3,73%

2. választókerület
1. Sós Gábor
(DAFI–FIDESZ)
2. Monori Alfréd
		
(KDNP-NEMZETI FÓRUM)
3. Lajos István Tamás
(JOBBIK)
4. Jobbágy Gábor
(MSZP)

3. választókerület
1. Tokai László
(DAFI–FIDESZ)
2. Vizer Tamás
		
(KDNP-NEMZETI FÓRUM)
3. Madarász Tamás
(JOBBIK)
4. Cziróczki Ferenc
(MSZP)
5. Vámos Zsolt
(LMP)

277

49,91%

141
93
27
17

25,41%
16,76%
4,86%
3,06%

394
69
44
32

73,10%
12,80%
8,16%
5,94%

4. választókerület
1.
2.
3.
4.

Szandhofer János
(DAFI–FIDESZ)
Cziróczki Ferencné
(MSZP)
Ternák Mária
(JOBBIK)
Bartháné Harsányi Nóra
(LMP)

1. Révész Károly
(DAFI–FIDESZ)
2. Bennárikné
Mismás Erika
(JOBBIK)
3. Krállné
Malecz Julianna
(MSZP)
4. Lázár Anikó Irén
		
(KDNP-NEMZETI FÓRUM)
5. Bartha Imre
(LMP)

359

65,39%

63

11,48%

57

10,38%

38
32

6,92%
5,83%

316

61,24%

94
54
34
18

18,22%
10,47%
6,59%
3,49%

344
54

72,12%
11,32%

42
27
10

8,81%
5,66%
2,10%

260
118
36
12

58,30%
26,46%
8,07%
2,69%

11
9

2,47%
2,02%

6. választókerület
1. Kuli Imre Károly
(DAFI–FIDESZ)
2. Berényi Ferenc
		
(KDNP-NEMZETI FÓRUM)
3. Dormány Csaba
(JOBBIK)
4. Krizbai Árpád
(MSZP)
5. Bartha Zsófia
(LMP)

7. választókerület
1. Pálinkásné
Balázs Tünde Ilona (DAFI–FIDESZ)
2. Tóth Gergő
(JOBBIK)
3. Juhász Gellért
		
(KDNP-NEMZETI FÓRUM)
4. Blaskó István
(MSZP)
5. Gyulai István
(LMP)

8. választókerület
1. Pásztor Gergely
(DAFI–FIDESZ)
2. Mátyus Csaba
(Független)
3. Radócz Attila
(JOBBIK)
4. Blaskó Istvánné
(MSZP)
5. Lőrincz József Attila
		
(KDNP-NEMZETI FÓRUM)
6. Vásáreczki Balázs
(LMP)

Már kapható az Ezer dabasi pillanat
A Dabasi Napok keretében dedikálással egybekötött könyvbemutatón ismertettük meg az érdeklődőkkel az Ezer dabasi pillanat című településalbumot,
amely Czagányi László helytörténész tollából és közel 200 dabasi adatközlő
hozzájárulásával jött létre. A monográfia-értékű kötet tervező szerkesztője
Paálné Szűcs Mária, a szerző társszerkesztői: Valentyik Ferenc, Sztavinovszky
Győzőné, Feldman László és Kapui Ágota.

A kötet 5500 Ft-os áron kapható a Polgármesteri Kabinet
irodában (29/561-211, 561-235), a Tájoló Információs Irodában
(Halász Móricz-kúria, 29/367-160), a Pressman Nyomdaipari
Bt.-nél (Rozmaring u. 22., 29/365-564), a Halász Boldizsár
Városi Könyvtárban (29/360-529), valamint a Bartók Béla úti
Pentameter könyvesboltban (ÁFÉSZ-üzletház).
2010. október
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Testületi hírek
„A Dabas belváros rehabilitációs építési kivitelezési munkák” tárgyában kiírt közbeszerzési
eljárást a testület mindhárom rész vonatkozásában eredményesnek nyilvánította. Az eljárás
nyerteseit az alábbiak szerint hirdetette ki:
Az első rész –mely a Kossuth Lajos Általános
Iskola magastető-ráépítésére, fejlesztésére irányul – nyertese a Keviép Építőipari és Keres
kedelmi Kft., nettó ajánlati ár 143 800 000 Ft.
A második rész – mely Piaccsarnok építésére
irányul – nyertese a Keviép Építőipari és Keres
kedelmi Kft., nettó ajánlati ár 136 000 000 Ft.
A harmadik rész –mely a Légkábeles telefonhálózat földkábeles kiváltására irányul – nyertese a
GA Magyarország Kft., nettó ajánlati ár 8 747 932
Ft.
A testület felhatalmazta a polgármestert a
Duna Aszfalt Kft.-vel az I. ütemben megvalósuló útjavítási munkák szerződésének aláírására. A testület a II. ütemben megvalósuló
munkálatokra 25–30 millió forint összegű
fedezetetbiztosított a kötvény értékesítés
összegéből. Továbbá felkérte a polgármestert,
hogy a fennmaradó összegről folytasson tárgyalásokat a kivitelezővel, a 2011. évi költségvetés terhére történő finanszírozással. A testület eredményes tárgyalás esetén felhatalmazta
a polgármestert az útjavítás II. ütem szerződésének aláírására.
A Képviselő-testület 2010. szeptember 15-én
rendes ülést tartott. A testület módosította a
Dabas Város 2010. évi költségvetéséről szóló
8/2010. (II. 11.) sz. rendeletét a működésre
átvett pénzeszközökkel, állami hozzájárulásokkal kapcsolatosan.
A testület módosította továbbá a helyi környezet védelméről és a köztisztaságról
szóló 38/2004. (IX. 28.) sz. rendeletének 4.
sz. mellékletét, melyben védetté nyilvánította a Lakrovics-kápolnát. (Hrsz: 99/16).
A testület módosította a helyi iparűzési
adóról szóló 6/2001. (III. 27.) számú ÖK
rendeletet. A helyi iparűzési adó mértékét
piaci és vásározó tevékenységnél 1000 Ft/
nap összegben, építőipari vállalkozóknál
5000 Ft/nap összegben állapította meg
2011. január 1-jétől.
A közbiztonság javítása érdekében módosult a
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény, lehetőséget biztosítva a szabálysértési
díjtételek emelésére az önkormányzati sza-
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bálysértések esetén.
A jogszabályváltozás következtében önkormányzati rendeletben a pénzbírság legmagasabb összege, a korábbi maximális 30 000 Ft
helyett 50 000 Ft-ban határozható meg, a
helyszíni bírság összege 3000 Ft-tól 20 000
Ft-ig terjedhet.
A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény ilyen irányú módosítása a következő
önkormányzati rendeleteteket érintette:
– A vásárokról és piacokról szóló 5/1991.
(III. 21.) számú rendelet
– A köztisztaságról szóló 18/1996. (XII. 02.)
számú rendelet
– az állatok tartásáról és védelméről,valamint
az állati hulladék ártalmatlanná tételéről szóló
33/1998. (IX. 24.) számú rendelet
– Dabas város közigazgatási területén a közterület-használat rendjéről szóló 25/1999.
(VI. 28.) számú rendelet
– Dabas város címeréről, zászlajáról és lobogójáról szóló 42/2000. (XI. 30.) számú rendelet
– a temetők és a temetkezés rendjéről szóló
20/2004. (IV. 28.) számú rendelet
– A helyi környezet védelméről és a köztisztaságról szóló 38/2004. (IX. 28.) számú rendelet
– ültetési és telepítési távolság szabályairól
szóló 63/2004.(XII. 20.) számú rendelet
– A Dabas név felvételéről és használatáról
szóló 13/2007. (III. 28.) számú rendelet
– Az állati hulladékok ártalmatlanná tételével
kapcsolatos helyi szabályokról szóló 63/2008.
(XII. 11.)számú rendelet
– Az épített és természeti környezet helyi
védelméről 33/2010. (VII. 29.) számú rendelet
A visszatartó erő miatt a testület a fenti
önkormányzati rendeletekben felemelte a
szabálysértési díjtételeket 30 000 Ft-ról
50 000 Ft-ra, továbbá a helyszíni bírság
összegét 500–10 000 Ft összeg helyett
3000–20 000 Ft közötti összegben határozta meg.
A testület elfogadta az Önkormányzat 2010.
I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztatót,
továbbá a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról készült jelentést.
A testület csatlakozott a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához.
A testület egyetértett azzal, hogy Dabas Város

Önkormány z ata támogatást nyújtson a
Táncsics Mihály Gimnázium 6–8. évfolyamainak megyei fenntartásához, továbbá Erkel
Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
dabasi tagintézményének megyei fenntartásához, és felhatalmazza a polgármestert, hogy
Pest Megye Önkormányzatával folytasson tárgyalást a megállapodás megkötésére vonatkozóan.
A gimnáziummal kapcsolatban felhatalmazta a
polgármestert, hogy arról folytasson tárgyalást
Pest Megye Önkormányzatával, hogy a 2010–
2011-es tanévben – tekintettel a felújítás miatt
kialakult szükségmegoldásokra – ne történjen
befizetés Dabasról.
A testület az Oktatási és Kulturális Bizottság
bizottsági keretösszege terhére támogatta a
Gyóni Halász Péter Református Alapítványt,
a Dabasi Honvédtüzér Közhasznú
Alapítványt, a KAIROS Mentálhigiénés
Ala pít v á ny t, illet ve a z Ig a zg yöng y
Közhasznú Alapítványt a Gyermekekért.
A képviselők hozzájárultak a dabasi 99/16
hrsz.-ú, 5619 m 2 nagyságú, Kegyeleti park
megnevezésű, Dabas Város Önkormányzata
tulajdonában lévő ingatlan megosztásához a
279/2010. számú változási vázrajz szerint. A
testület hozzájárult továbbá a dabasi 4130/1
hrsz.-ú, 1706 m 2 nagyságú, Mária-kegyhely
megnevezésű, Dabas Város Önkormányzata
tulajdonában lévő ingatlanon létesült építmény
feltüntetési vázrajz elkészítéséhez, és ingatlannyilvántartási átjegyzéséhez.
A testület támogatta a Patak, Zentai és Dér
utcák csapadékvíz-elvezetési problémáinak
megoldását, s felhatalmazta a polgármestert
tárgyalás lefolytatására a Daköv Kft.-vel arról,
hogy a fenti munkák kifizetése – 2 261 960
Ft+áfa – a következő évi költségvetésből történjen.
A testület hozzájárul a Platán- és Kőrisház átjáróiban felszerelendő védőrácsok elhelyezéséhez, azzal, hogy a munkálatokhoz nem nyújt
anyagi támogatást.
A testület a CKÖ részére 2010. évben mezőgazdasági termelésre adott visszatérítendő
támogatás összegéből 240 000 Ft-ot vissza
nem térítendő támogatássá minősített át,
továbbá felkérte Rafael Gyula elnököt, hogy
2010. szeptember 30-ig intézkedjen a visszatérítendő támogatás megfizetéséről.

önkormányzati hírek

A testület zárt ülésen javaslatot tett a Pest
Megye Közgyűlése által adományozható „Az
év családja Pest megyében” díjra.
A Képviselő-testület szeptember 28-án rendes
ülést tartott, ahol döntött a Holcim Zrt. Dabas
Város területén Ellátó Logisztikai Központ építéséhez kapcsolódó Szabályozási Terv és HÉSZ
(Helyi Építési Szabályzat) módosításáról az
alábbiak szerint:
A testület a Helyi Építési Szabályzat 3. § (25)
bek. szerint támogatta a beruházást, hozzájárult a HÉSZ 36.§ A Kh és a Kf jelű különleges
építési övezet előírásainak módosításához, ill.
az övezeti besorolás pontosításához.
A testület az előzetes környezeti hatásvizsgálat
megállapításait kielégítőnek tartotta és elfogadta. A testület felhatalmazza a polgármestert a település-rendezési szerződés előkészítésére.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény (Ötv.) 8.§ (1) bekezdésében,
valamint az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
(Étv.) 7.§ (3) bek. b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelettel közzétett OTÉK. 2. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a város a TSZ-1 tervszámú, településszerkezeti tervlap mellékletében lehatárolt területre vonatkozóan módosította Dabas város – többször módosított –
településszerkezeti tervét.
A módosítás részleteit az alábbi dokumentumok tartalmazzák:
1. Településszerkezeti terv módosításának
leírása
Dabas város északkeleti iparterületére vonatkozó, TSZ-1 tervszámú, 1:15000 méretarányú
településszerkezeti tervlapja
A testület határozott arról, hogy pályázatot
nyújtson be a Közlekedési, Hírközlési és
Energiaügyi Minisztérium által meghirdetett „Kerékpárosbarát település 2010” cím
elnyerésére, azzal, hogy tudomásul vette,
hogy a pályázat kiírója a pályázatban leírt,
tájékoztató jellegű információkat a minisztériumi kiadványokban, honlapokon közzéteszi.

A testület engedélyezte a Kossuth Zsuzsanna
Szakképző Iskola és Kollégiumban 1 teljes (40
órás) informatikatanári állás feltöltését.
Dr. Kozák Beatrix

Nyertes pályázat
A Holcim Hungária Otthon Alapítvány pályázatot írt ki, amellyel önkormányzatoknak nyújt segítséget bérlakás-építési projektek megvalósításához. Az idei évben Dabas Város Önkormányzata sikeresen nyújtott
be pályázatot bérlakás-állományának növelése érdekében. A Császárfürdôben megrendezett díjátadó gála keretében az Önkormányzat
képviselôinek jelenlétében hirdették ki a támogatás mértékét, amely
Dabas esetében 18 900 ezer Ft-ot jelent. A megvalósítás pontos helyszínéül a Dabas, Fô út 83. számú ingatlan szolgál. Az épület átalakítására, illetve befejezésére a közeljövôben kerül sor.
Hrubos Enikô

Juhász Gyula

Egy hangszer voltam…
Egy hangszer voltam az Isten kezében,
Ki játszott rajtam néhány dallamot,
Ábrándjait a boldog szenvedésnek,
Azután összetört és elhagyott.
Most az enyészet kezében vagyok.
De fölöttem égnek a csillagok.

Drága Györgyink!
Hogy mennyien szerettünk, tiszteltünk
Téged, az kiderült 2010. június 26-án,
mikor végső búcsút vettünk Tőled a dabasi
temetőben. S hányan vannak olyanok, akik
e lap gyászjelentéséből tudták meg halálod
hírét, és hívták Édesanyádat, hogy: – Ugye,
nem igaz; nem Téged takar a név, az
évszám?! Bizony, sajnos igaz a hír, a gyász.
Te, aki már kiskorodtól kezdve megszenvedtél minden lépésedért, hiszen a paralízis
béklyózta lábadat; Te, aki mindenért duplán dolgoztál, hogy bizonyítsd a világnak:
érek annyit, mint a többiek; Te, aki elszenvedtél súlyos műtéteket, aki annyi lelki
sebet is kaphattál mindeme megpróbáltatás

közben; bizonyítottál. Munkád mellett
számviteli főiskolát végeztél, s közben is
csak adni tudtál: mosolyt, barátságot, segítő, soha el nem fáradó kezet.
Ballagásunk után Te voltál osztályunk
életének mozgatója, lelke, hiszen minden
ötödik évben – ígéretünk szerint – megszervezted találkozóinkat, s ezt szívvel-lélekkel és lelkesedéssel tetted. Ezt eddig még
egyetlen gimnáziumi osztály sem tette meg
a Dabasi Gimnáziumban! 2009 szeptemberében, a 35 éves érettségi összejövetelünkön
még boldogan számoltál be arról, hogy egy
új lakásban új életet kezdhetsz. Mennyi terved volt ezzel kapcsolatban is! S jött a halálos kór, ami rövid időn belül elszakított szerető, gondozó családodtól, akik megpróbáltatásodban mindvégig melletted álltak.
Györgyi, Barátunk!
Tartozunk Neked! Gyakrabban kellett
volna találkoznunk, látogatnunk. Kérlek,
és tudom, hogy Te ott fönn megbocsátod
nekünk mindazt, amit akaratlan ellened
vétettünk, hiszen szerettük, szeretjük egymást.
A mai fiataloknak hiányoznak a köztünk
élő példaképek. Mi úgy ítéljük: Te ilyen voltál. Példát adtál kitartásból, hitből és szeretetből, a szenvedés elviselésének méltóságából.
Számunkra, akik rohanó életünk útján
ritkán találkozhattunk Veled, még ma is
hihetetlen, elfogadhatatlan a tény, hogy az
enyészet kezében vagy. De ahogy a búcsúszalagra írattuk: a szívünkben tovább élsz!
Felnézünk Rád. Soha nem felejtünk!
És szeretnénk remélni, hogy a Rád vigyázó csillagok között ott vagyunk mi is: volt
gimnáziumi osztálytársaid.
2010. október
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Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve
Születési idô	Anyuka neve
Lantos Nóra
09. 06.
Cserna Gabriella
Fekete Virág
09. 07.
Horváth Beáta
Szágos Benő
09. 12.
Tóth Marianna
Burka Milán
09. 13.	Lányi Marianna
Solymosi Kinga
09. 22.	Réti Gabriella
Molnár Gergő
09. 22.
Dr. Piri Anikó
Kovács Ramóna Katalin
09. 23.
Kovács Melinda
Nagy Szabina
09. 26.
Balogh Katalin
Durai Dávid
09. 27.
Percze Andrea
Szomor Mária
09. 27.
Végh Mária
Horváth Anna Mária
09. 27.
Varga Anett
Mráz Zalán
09. 29.
Ordasi Anita
Karlik István Máté
09. 29.
Kiss Ibolya
Elôzô számainkból kimaradtak:
Szklenárik Jázmin
05. 05.
Czeróczki Zsuzsanna
Ordasi Kitti
07. 05.
Józsa Mária
Vörös Marcell Viktor
07. 09.
Kecskés Edit
Szmrek Viktória
08. 31.
Magyar Viktória

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Házasságkötések
10 éve (2000-ben) kötöttek házasságot:
október 7.
Henning Horst–Szlezák Rozália
Csillag István–Marosvölgyi Éva
Simon János–Bukovszki Zsuzsanna
október 14.
Sík István–Kovács Rózsa
október 27.
Orosz László–Szabó Mária Magdolna
20 éve (1990-ben) kötöttek házasságot:
október 6.
Balogh Ferenc–Jurácsik Ilona
október 13.
Ujvári Csaba–Balog Ildikó
október 19.
Jurácsik Gábor–Sponga Teréz
október 20.
Kovács Pál–Molnár Gabriella
25 éve (1985-ben) kötöttek házasságot:
október 4.
Harmincz István–Kecskés Ildikó Rózsa
október 11.	Lakos József–Kollár Teréz
Strupka János István–Bukovszki Terézia
október 19.
dr. Albert Béla–Balázs Mária
október 25.
Zsolnai István–Danyis Piroska
október 26.
Kovács János–Pék Zsuzsanna
Ballabás József–Takács Mária
30 éve (1980-ban) kötöttek házasságot:
október 4.
Prauda József–Kosztolányi Éva
október 11.
Kovács Imre–Kovács Aranka
Pálffi Zoltán–Zsolnai Anna
október 17.
Mráz Miklós–Mártha Mária
október 18.
Böcsödi László–Rusznyák Erika
Pajor Ferenc–Balázs Mária
október 24.
Drozdik Sándor–Mercel Erika
Kopasz Gábor–Majoros Erzsébet
október 25.
Hodászi József–Csernák Kamilla
40 éve (1970-ben) kötöttek házasságot:
október 3.
Horváth Barnabás–Janicsák Éva
október 4.
Tamás György–Ambrus Judit
október 10.
Jarábik János–Bense Erzsébet
Takács János–Kancsár Julianna
október 16.
Czine Sándor–Ujvári Mária
Fekete Péter István–Mráz Julianna
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október 17.

Pajor János–Dombi Mária Terézia
Nagy Sándor–Drozdik Etelka
Opóczki Mihály–Mittág Julianna
Pelikán Lajos–Kosztolányi Margit
október 23.
Farkas István–Szabados Julianna
Garajszki Péter–Boglár Julianna
Bennárik Balázs–Kurta Terézia
október 24.
Szluka Pál–Nagy Mária
Kozma Miklós–Duhaj Ilona
50 éve (1960-ban) kötöttek házasságot:
október 8.
Kubik Pál–Duhaj Etelka
október 15.
Jakab Ferenc–Slezák Magdolna
Vitvindics László–Barta Mária
60 éve (1950-ben) kötöttek házasságot:
október 23.
Szabados László–Suhajda Erzsébet
2010. szeptember hónapban kötöttek házasságot:
szeptember 3.
Dombos Zsolt–Dori Krisztina
Nagy Zoltán János–Tóth Éva
szeptember 11.
Bennárik Tibor–Gagyi Lívia
Sági Richárd–Kis-Juhász Anita
szeptember 25.	Lang Erik István–Malecz Andrea

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név
Születési idô
Hornyák Józsefné (Szabó Erzsébet) 1920. 10. 20.
Juhász Ferencné (Dancs Erzsébet) 1921. 10. 23.
Herbert Józsefné (Kiss Irén)
1919. 10. 13.
Tóth Andrásné (Veres Lídia)
1913. 10. 12.

Életkor
90 éves
90 éves
91 éves
97 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Halottaink
Név
Születési idô	Halálozás idôp.
Pál Istvánné (Aranyos Irén)
1958. 02. 16.
2010. 08. 29.
Mráz János
1985. 01. 23.
2010. 08. 30.
Bozsik István
1968. 05. 28.
2010. 09. 01.
Sztanó Ferenc
1919. 06. 16.
2010. 09. 03.
Fekete Pál
1959. 03. 14.
2010. 09. 07.
Pintér Péter
1930. 06. 17.
2010. 09. 08.
Szilágyi Sándor
1952. 10. 08.
2010. 09. 08.
Karlik Istvánné (Mráz Etelka Anna) 1926. 11. 01.
2010. 09. 11.
Rojcsik Mihályné (Kocsis Erzsébet) 1913. 06. 30.
2010. 09. 11.
Liptai Józsefné (Jónás Terézia Klára) 1929. 08. 09.
2010. 09. 22.
Hubai Kálmánné (Pap Zsuzsanna) 1922. 02. 16.
2010. 09. 24.

Osztozunk a családok gyászában.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk megköszönni a SZIGÜ temetkezési Zrt.-nek,
a dabasi Polgármesteri Hivatalnak, a dabasi református egyháznak az együttérző segítséget, amellyel lehetővé tették számunkra,
hogy férjemtől és gyermekeim apjától, Antali Zoltántól (41) méltón búcsúzhattunk. Köszönöm továbbá azoknak is, akik fájdalmunkban osztozva sírjára virágot helyeztek.
az Antali család
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Egy dabasi család nagy felfedezése

F. L: A tavasz folyamán adtunk hírt először az előkerült honfoglalás
kori sírokról és a lelőhelyről. Mióta és mekkora területen dolgoznak
Besnyő határában?
Patay Róbert: Harmadik hete dolgozunk és még egy hétig maradunk. A négy hét alatt úgy tűnik, hogy egy jelentős területet tudtunk
átkutatni. Négy szelvényt nyitottunk ki, ami egy-egy felületi egységnek felel meg, ezeknek az összterülete több ezer négyzetméter. A
lelőhely jelentős részét sikerült az ásatás alatt átkutatni és az ott
található objektumokat megmenteni.
F. L: Több objektum előkerült már, hogyan értékeli Ön a lelőhely
fontosságát?
Rácz Tibor: Az Árpád-kor a szakterületem, de az, hogy honfoglalás kori lelőhelyet ásunk, mindannyiunknak az érdeklődését felkeltette. Ez egy több szempontból speciális lelőhely. Nagyon fontos,
hogy dabasi lakosok jelentették be a felbukkanását, ami ritkaság és
nagyon dicséretes dolog. Azért is speciális, mert a leletmentést úgy
sikerült megszervezni, hogy több intézmény, magánszemély és vállalkozó fogott össze.
F. L: A terepet végigjárva teljesen feltárt sírokat láthattam, melyek a
legjelentősebb leletek?
P. R: A honfoglalás kori temető. Az volt az ásatás célja, hogy
ennek a temetőnek a még megmenthető sírjait feltárjuk, ugyanis egy
következő szántással az általunk feltárt sírok is elpusztultak volna.
Sikerült többé-kevésbé bolygatatlan és teljesen ép sírokat is megmentenünk. Ezen kívül sejtettük azt is, hogy őskori település is
lehet ezen a dombon. Több őskori korszakból származó leletet is
találtunk. A középső rézkorban és a kora bronzkorban is lakták a
területet. Az egykor itt élt emberek szemetesgödreit tártuk fel kerámiatöredékekkel, állatcsontokkal. Ezt azért ítélem fontosnak, mert
Pest megye délkeleti része idáig kevéssé kutatott terület volt.
R. T: Ugyanezt érdemes a honfoglalókkal kapcsolatban is hangsúlyozni, mert ennek a kornak a kutatása egy olyan szakterület, ahol
nagyon sok a megalapozatlan elmélet. Ezek olyan feltárásokra alapulnak, amelyek nem szakszerű körülmények között folytak le. Túl
sok elmélet épül kevés anyagra. Pest megyében ismerünk honfoglalás kori leleteket, de a megye déli részén kezd egy önálló csoport
kibontakozni, amely kisebb sírszámos temetőkkel jellemezhető, a
leletanyaguk is elég speciális. Most itt a szelvény széléről nem lehet

szakmailag megítélni az egészet, de már az egyik sírból kerültek elő
olyan dolgok, amelyek arra késztetnek, hogy a honfoglalás kor kronológiáját kicsit másképp képzeljük. Találtunk egy ún. „s” végű hajkarikát, olyan aranyozott ezüst veretekkel, amikkel nem szokott
előfordulni.
F. L: Hány honfoglalás kori sírt tártak fel?
P. R: A márciusi leletmentés során egyet. Azóta két teljesen bolygatatlan sírt találtunk, most bontunk további négy többé-kevésbé
érintetlent, és várunk még biztosan hármat. Ezen kívül hat-hét –
sajnos már rombolt – sírt tártunk fel. Körülbelül tizenöt, tizenhatnál járunk. Ehhez jön hozzá az a hat-hét sírmaradvány, amelyet először azonosítottunk a területen. Összesen most huszonöt-harminc
közötti sírszámot tudunk bizonyítani.
F. L: Mire számítanak a következő egy hétben?
R. T: Arra fogunk törekedni, hogy a megnyitott területeket tárjuk föl, és lassan véget vessünk az ásatásnak. Sikerült a temetőnek a
magvát megmenteni, nagyjából felmérni, hogy a területe meddig
terjed ki. Emellett nagyon sok plusz dolog is előkerült. Nemcsak
szakmai dolgokra gondolok. Egy példa nélküli kezdeményezésnek
voltunk tanúi, hogy ennyi ember össze tudott fogni egy cél érdekében. Nemcsak a mi múzeumunkra nézve dicséretes, amely felvállalta az ásatás anyagi támogatását, hanem Dabas városára is, mert az
Önkormányzat komoly anyagiakkal támogatott, és a helyi vállalkozókra és magánemberekre, akik ebben a munkában részt vettek.
F. L: A mostani már a sokadik ásatásuk Dabason. Van-e az itt talált
leletanyag olyan gazdag, hogy egy önálló kiadványban bemutatásra
kerüljön?
P. R: Mindenképpen, látok erre lehetőséget, mert számos ásatás
zajlott már Dabas környékén, és elég sok egyéb lelőhelyet a felszínen
előkerült leletek alapján ismerünk. Dabas külső határa is elég nagy.
Ez a lelőhely, ahol most dolgozunk, a 84. számú, tehát Dabas határában biztosan ismerünk ennyi régészeti lelőhelyet. Ezen kívül is
van tudomásunk még jó pár olyan helyről, amelyeken még nem zajlott kutatás, de mindenképpen tervezzük azt, hogy a felszínen előkerült leletek összegyűjtésével lokalizáljuk a lelőhelyeket.
F. L: További jó munkát kívánunk Önöknek!
Dabas Város Önkormányzata nevében külön köszönetet
mondunk valamennyi segítőnek, a Szegedi Tudományegyetem
és az ELTE régészhallgatóinak, Fojta Józsefnek, Greman
Istvánnak és Kozma Tibornak.

Fotó: Karlik Dóra

Nagyszabású régészeti feltárás zajlik Dabas-Besnyő határában.
A lelőhelyet egy a régészet iránt rajongó sári család fedezte fel.
Fojta József és felesége gyermekeivel egy természetjárás alkalmával bukkant rá 2003-ban egy szántóföldön az első őskori
csontokra és cserépmaradványokra, amelyeket a Magyar
Nemzeti Múzeumban be is jelentettek. Sajnos akkor fémlelet
hiányában csak a területet azonosították, ásatás nem kezdődött
el. Majd közel hét évvel később, 2010. január 13-án egy friss
szántás közepében talált rá Fojta úr több csontmaradványra,
edénytörmelékre, egy zöld patinával szennyezett alkarcsontra a
hozzá tartozó csavart fém karperecre. A fémlelet kapcsán kezdődött leletmentés márciusban, és folytatódott a terület feltárása a nyár vége óta. A munkálatokról beszélgetett Patay Róberttel
és Rácz Tiborral, a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága régészeivel, Feldman László.
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A Gyóni napok programjai
október 14–24.
Október 14. (csütörtök)
8.00–19.00 „Süteményes sublót”
a vendégházátadó ünnepséghez a
gyóni asszonyok süteményeket készítenek.
Helyszín: Gyóni Nyugdíjasház
Október 15. (péntek)
13.00–16.00 Kerékpáros Road Show
Helyszín: Gyóni Géza Ált. Isk.
18.00 Templomok Éjszakája
– a felújított gyóni templomok bejárása. A program a református templomból indul, ahol fellép testvérvárosunk, Barót református gyülekezetének Zatureczky-kórusa.
Október 16. (szombat)
10.00 B
 MX bemutató a játszóparkban,
kézműves foglalkozások
a télikertben
Helyszín: a Társult Önkormányzatok
„Együtt” Segítőszolgálata (Áchim u. 6.)
11.00 A Miloszerni-vendégház megnyitója
(Luther u. 26.) és Szüreti felvonulás
16.00 Kórustalálkozó
Helyszín: a református templom és
gyülekezeti terem (Kossuth L. u. 9.)
19.00 Katolikus jótékonysági bál
Szervező: Gyóni Katolikus Egyház
Helyszín: Lazító liget
20.00 S
 züreti bál
a régi gyóni kultúrházban

Október 17. (vasárnap)
10.00 Zenés Istentisztelet a hatvani református gyülekezet szolgálatában
14.00 Ökumenikus gyermek és családi
délután – bábelőadás
Helyszín: a református templom és
gyülekezeti terem
16.00 IV. Városi kerékpártúra
Október 18. (hétfő)
18.00 „Legnagyobb értékünk a gyermek”
előadás és interaktív beszélgetés
szakemberekkel, szülőkkel
Helyszín: Babaház Családi Napközi
(Luther u. 8.)
OKTÓBER 19. (kedd)
Drog- és alkoholellenes előadások gyermekeknek és felnőtteknek
– gyermekeknek osztályfőnöki órákon
– szülőknek – 17.30 órától
Helyszín: Gyóni Géza Ált. Isk., Szőlő u. 2.
Október 20. (szerda)
10.00 Nyitott nap a Mesevár Óvodában
• vesszőből font kosarak kiállítása
• f ilmvetítés
Helyszín: Mesevár Óvoda
(Benedek E. u. 2.)
14.00 Osztályfőnökök konferenciája
a kistérség osztályfőnöki
munkaközösség vezetői részére
Helyszín: Gyóni Géza Ált. Isk.

Braille-tanfolyam indul
A Dabas és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete Brailletanfolyam indítását tervezi. Kérjük a sorstársakat és az érdeklődőket, hogy november 1-jéig jelezzék részvételi szándékukat az
alábbi elérhetőségek egyikén: 29/561-208, 70/773-40-72 vagy az
info@datle.hu e-mail címen!
Köszönjük!
Roicsik Lászlóné, alelnök
Kérjük támogassa adója 1%-ával a Dabas és Térsége
Látássérültjeinek Egyesületét! Adószám: 18711365-1-13
Számlaszám: 64400082-30091364-51100014
Kérjük kattintásával is támogassa Egyesületünket!
www.keresve.hu/datle
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13.00–17.00 Ingyenes szűrővizsgálatok
dr. Klemencz Hajnalka háziorvos rendelőjében (Luther u. 10.)
16.00 „ Mozgásfejlesztés az okos gyermekekért”
Baba-mama klub szervezésében
Helyszín: a Halász Móricz-kúria
Október 21. (csütörtök)
18.00 P
 rakovszky, siket kovács
c. film vetítése
Helyszín: evangélikus templom
(Luther u. 14.)
Október 22. (péntek)
18.00 É
 nekkari találkozó
– 40 éves a gyóni általános iskolai
énekkar
Október 23. (szombat)
10.00 Városi ünnepség, emlékezés az
1956-os eseményekre
Helyszín: a gyóni városrészközpont
Október 24. (vasárnap)
10.00 Gyóni Napok – záró istentisztelet
az evangélikus templomban
17.00 „Halkabban járjon, aki él”
a Kúria Kompánia előadása
18.00 Gyóni Géza-emléktúra – Sopron
fotós élménybeszámoló
Helyszín: Halász Móricz-kúria

Rövidnappalos növények
Az évelők és az egynyári növények elnyílása után
kertekbe és az erkélyládákba ültetett díszkáposzták (Brassica oleracea subs. acephala) nagyon
mutatósak a téli hónapokban. A színes töveket
mind több közterületen is láthatjuk. A káposztafélék
őshazája a Földközi-tenger vidéke.
A díszkáposzta-változatokat a kultúraalakokból nemesítették, kétéves, kissé
fásodó szárú növények, változó levélszínnel és alakkal. 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.
Rövidnappalos 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. i Telefon: 70-552-4810

intézményeink hírei

Elsô nap az ÚJ BÓBITA óvodában…
Bár szokatlanul hideg, borús, szeles idővel
köszöntött be az idei évben a szeptember, az
ÚJ BÓBITA óvodába érkező apróságok és
szüleik, illetve az óvodai alkalmazottak arca
mégis örömmel, vidám derűvel, mosollyal és
kíváncsisággal volt teli.
A tágas aulába érkezve könnyen eligazodva találtak rá csoportjukra, hiszen a foglalkoztatók ajtaján lévő színes logók egyértelmű jelzést adtak. A barátságos öltözők
után az igazi meglepetést a korszerűen,
gyermekközpontúan berendezett, tágas,
csoportszobák és az új bútorokban rejlő
izgalmas játékszerek jelentették.
Sírdogálásnak ezen a reggelen nyoma
sem volt; hihetetlenül könnyen ment az
anyától való elválás is. Az új játékok kipróbálásával, új barátok megismerésével gyorsan telt az idő. Az öltöző teraszán keresztül
a hatalmas játszóudvar rugós állatkáit, lengő
lovait, mókuskerekeit, mászófalát, csúsz
dáit, hintáit vagy éppen a szélzsákkal felszerelt szánkódomb lejtőjét igyekeznek birtokba venni a gyerekek.
Máris az ebédidőhöz érkeztünk: Ica néni
finom ebédjének jóízű elfogyasztása után
újabb meglepetés következett: mindenkinek
a kiságya, ágyneműje is teljesen új, színes,
nagyon könnyű és igazán kényelmes rajta a
pihenés. Azután pedig perceken belül megérkezik anya, pedig ma még szívesen marad-

nánk akár öt óráig is, mert a hatalmas tornaterem, a fejlesztő- és logopédiai szoba rejtelmeibe és a „Baróti Só kuckó” tiszta levegőjébe még bele sem szippanthattunk.
Eseménydús, izgalmakkal, sokszínű tevékenységekkel teli volt az első nap ebben a
„csodavilágban”. Remélhetőleg ilyen lesz a
folytatás is!
„Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét
és eszét, szaporítja tapasztalatait.
Ő azt hiszi csak játszik.
De mi már tudjuk mire megy a játék.
Arra, hogy e világban otthonosan mozgó,
eleven eszű és
tevékeny ember váljék belőle.”
ÓVODÁBA HÍVOGATÓ szórólapunk mottójául választott Varga Domokosidézetet teljes mértékben a magunkénak
valljuk, hiszünk a játék személyiségformáló
erejében, és ennek jegyében szervezzük
óvodásaink mindennapjait.
Ahhoz, hogy ilyen pompás környezetben fogadhatjuk folyamatosan városunk
kicsinyeit, Önkormányzatunk áldozatvállalásán túl nagyon sok dabasi családnak,
vá l la l kozóna k, intézménynek és a z
„APRÓNÉPÉRT” alapítvány kuratóriumának szeretném köszönetünket kifejezni
az önzetlen támogatásért, a rengeteg segítségért, amelyet a nyár folyamán nyújtottak
nekünk.

Elkészült a város legnagyobb
óvodai tornaszobája
A Közép-Magyarországi Regionális Tanács 75%-os támogatásával
valósult meg a gyóni Lurkó Óvoda bővítése tornaszobával, melynek
átadójára szeptember 21-én, kedden délután került sor. Az avatóünnepségen Hizsnyai Péterné intézményvezető köszöntőjét követően Pásztor Gergely, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke, a
körzet képviselője mondott avatóbeszédet. Ezt követően polgármester úr, a jelenlévő képviselők, az intézményvezető, a tervező,
Bújdosó Géza és a kivitelező cég, a Patina Bt. vezetője, Lakos Zoltán
társaságában átvágta az épület egészét szimbolizáló nemzetiszínű
szalagot. Az avatóünnepség a Lurkó Óvoda ovisainak műsorával
zárult.

A gyóni Baba-mama klub
október havi programjai
október 6.
október 13.
október 20.

október 27.

november 3.
Fotók: Karlik Dóra

Név szerint is a következőknek:
Suhajda Tamás, Jurácsik Gábor és családja,
Kecskés Péter, Molitor Linda, Gacsalné Laczkó
Katalin, Bárány Máriusz, Magyar Sándorné,
Szente Krisztina, Kovács Istvánné, Pucsinszki
Józsefné, Karlik Dóra, Bálint Katalin,
Szuróczki László, Kosztolányi Zsigmondné,
Dabasi Károly és családja, Lovassy Ádám
FER-KER KFT., DABAS TEJ, Dr. Halász
Géza Szakorvosi Rendelőintézet, DIEGO
ÁRUHÁZ Dabas, REMONDIS KFT.,
Újvári Virágkertészet, Tóth Pál Virágkertész,
Virág Mindenkinek üzlet, Ildikó Stúdió,
KALDI-KER KFT, Béres Gumi KFT., BESE
és TÁRSA KFT., VITAFORT KFT., Városi
Tűzoltó kapitányság, UNISPOT, LAK-TO
KFT., METÁL 99 KFT.
Kecskésné Harmincz Jolán óvodavezető

Zenebölcsi Dömők Virággal
Látogatás a gyóni Családi Napközibe
a Gyóni Napok keretén belül:
Mozgásfejlesztés az okos gyermekekért.
A programban közreműködik
Újvári Erzsébet gyógytornász
Az ivóvízről általában
– életünk egyik lételeme
Presenszki Józsefné közegészségügyi
felügyelő, ÁNTSZ Dabas
Játszóház

Helyszín a Halász Móricz-kúria.
A programok 16.00 órakor kezdődnek.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Pihenô- és játszópark
nyitotta meg kapuit Gyón szívében

A Dabasi Napok első rendezvényei között került sor a BMX-esek,
gördeszkások pihenő- és játszóparkjának átadására a Társult
Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatainak udvarán. A beruházás a Családi Napközi és Nappali Ellátás Infrastrukturális
Fejlesztése Dabason KMOP-2008-4.5.1 című projekt keretében
valósult meg. A pályát szimbolizáló szalag átvágására az intézményvezető, Kecskés Annamária köszöntője és Kőszegi Zoltán polgármester, országgyűlési képviselő avatóbeszéde után került sor.
Reméljük, hogy sok fiatal találja meg itt a szabadidő hasznos
eltöltésének lehetőségét.
A pálya nyitva tartása:
hétfő, szerda, péntek: 15.00 órától sötétedésig
szombaton: 10.00 órától sötétedésig
F. L.

„Hol hit, ott szeretet...”

Fotók: Karlik Dóra

Ezzel a címmel nyílt háziáldás- és falvédőkiállítás szeptember 29-én
a dabasi-szőlősi Őrzőangyalok kápolnában. A kiállítást a 60 éve
működő szőlősi kápolna búcsúja alkalmából valósítottuk meg. A
tárlat anyagát kitevő több mint 30 kézzel készített, egyházi témájú
háziáldás-falvédő Valentyikné Szakál Márta és Valentyik Ferenc
gyűjteményéből származik. A kiállítást Valentyik Anna szavalata
után Pásztor Gergely, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
nyitotta meg. A megnyitóműsort a Kéknefelejcs Citerazenekar tagjainak dalcsokra zárta.			
Feldman László
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A TRAFIK-KÖR HÍREI
A TRAFIK-KÖR az idei Dabasi Napok rendezvénysorozat keretein
belül megrendezte a VI. Dabasi Építészeti Kiállítást.
A tárlat elején az egyesület elismerő okleveleket adott át Balogh
István festőmesternek, és Major Attilának. Balogh Istvánt a Trafik
Kortárs Művészeti Pont felújításában nyújtott segítségéért, míg Major
Attilát a helyi értékmentésben elért eredeményeiért fogadta az egyesület tiszteletbeli taggá.
A kiállításmegnyitón köszöntőt mondott Kőszegi Zoltán polgármester, aki kiemelte, hogy a Dabasi Építészeti Kiállítás egyfajta
„tükör” szerepét tölti be a városban, és a Média Építészeti Díja kapcsán a Trafik épületére történő szavazásra ösztönözte a közönséget.
A kiállítást Farkas Gábor DLA, Dabas város főépítésze nyitotta
meg, aki kiemelte a hely szellemének felismerését a városban, és elismerte a kiállítás ízlésformáló jellegének fontosságát.
A programok fénypontja a TRAFIK-KÖR építészhallgatóinak
terveit összefoglaló animációs film.
A kiállítás alkotói: Balog Ádám, Ligetvári Dorottya, Ligetvári
István, Oláh Dániel és Póra Csaba voltak. A megnyitót Lendvai János
tette még színesebbé kortárs zenéjével.

A Média Építészeti Díjára való (internetes) szavazásról bővebb
információk a weboldalon találhatók! Fontos, hogy minél több dabasi
polgár szavazzon, hogy Dabas újabb építészeti díjjal gazdagodjon.
Hamarosan új kiállítással jelentkezünk egy különleges helyszínen!
FOLKGALLERY a sári Csepp utcai népi házban.
A kiállításon felhívtuk a figyelmet egy különleges, tipikusan sári
épületre, amely a népi építészet helyi gyöngyszeme. Októberben a
népi ház feltárja kapuit a látogatók előtt, és egy kiállítás keretében teljesen bejárható lesz.
A kiállításmegnyitó pontos idejéről honlapunkon lehet majd tájékozódni hamarosan.
Szavazzon a TRAFIK-ra a www.trafikkor.com honlapon keresztül, vagy az epiteszforum.hu portálon!
Számítunk Önre!		
a Trafik-Kör tagjai
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KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
október havi programok

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

RENDEZVÉNYEK
X. Regionális Népzenei Találkozó és Minősítő
2010. október 17. vasárnap 14.00 óra
Fellépnek: Margaréta Citerazenekar (Dabas), Őszirózsa Népdalkör,
Rozmaring Népdalkör (Dabas-Sári), Orchidea Népdalkör (Dabas),
Kékibolya Népdalkör (Dabas), Bazsalicska Citerazenekar (Dabas-Sári),
Délegyházi Népdalkör, Galagonya citerazenekar (Tatárszentgyörgy),
Beregszászy Károly Tibor (Dunavarsány), Pertovicsné Bárkány Dolli
(Dunavarsány), Szederinda Moldvai Zenekar (Dabas), Kéknefelejcs
Citerazenekar (Dabas), Ifj. Szlama László (Dabas).
A szakmai zsűri tagjai: Birinyi József népzenekutató, a KÓTA
társelnöke (elnök), Kovács László, a Népművészet Ifjú mestere és
Dévai János, a Magyar Rádió népzenei szerkesztője.
A találkozót magyar táncházzal zárjuk.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAI
Forgatós néptánccsoport: péntek 19.00–21.30 óráig
oktató: Farkas Gábor
Óvodás néptánc: péntek 16.00–16.45 óráig
oktató: Csébi Orsolya

Gyerek néptánc: péntek 17.00–18.00 óráig
oktató: Csébi Orsolya és Farkas Gábor
Margaréta citeracsoport: péntek 16.30–18.00 óráig
oktató: Szlama Ildikó
Kéknefelejcs citeracsoport: péntek 18.00–20.00 óráig
oktató: Szlama László
Kékibolya népdalkör: csütörtök 17.00–19.00 óráig
Orchidea népdalkör: kedd 17.00–19.00 óráig
Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub programja: október 9. szombat
Látássérültek Egyesülete: FEHÉR BOT NAP október 13. szerda,
10.00–15.00 óra

Kossuth Ház Galéria (2370 Dabas, Kossuth László u. 19.)

KIÁLLÍTÁS
II. Házunk–Hazánk országos fotókiállítás
A kiállítás október 15-ig tekinthető meg H.–P.: 9.00–17.00 óráig.
Hétvégén előre egyeztetett időpontban. (Tel.: 29/362-545)

CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAI
Gyermek képzőművészeti szakkör:
páratlan hét, csütörtök 16.00 órától
Felnőtt képzőművész kör: november 5. péntek 16.00 óra

Házunk–Hazánk Országos Fotókiállítás
Július 22-én került sor a dabasi Kossuth Ház Galériában, a „2. Házunk–Hazánk” c. országos fotópályázat
képeinek zsűrizésére. A pályázatot Dabas Város Önkormányzata, a Kossuth Művelődési Központ, a Galéria Alapítvány és a Dabasi Fotó Klub Egyesület írta ki.

Fotók: Karlik Dóra

A zsűri tagjai voltak: Dolezsán Ágnes fotóművész, a MAOE tagja, a
MAFOSZ Művészeti Bizottságának elnöke, a zsűri elnöke,
Kührner László fotóművész, Lőkös Zoltán fotóművész.
A felhívásra 92 alkotó 364 darab képet küldött be.
A zsűri döntése alapján 52 alkotó 82 képe került kiállításra. A
tárlatra megjelentetett reprezentatív katalógus valamennyi kiállított művet tartalmazza. A katalógust tervezte és a kiállítást rendezte Kerekes László grafikusművész, a Galéria Alapítvány elnöke.

A tárlat megnyitására a Dabasi Napok rendezvénysorozat keretein belül szeptember 17-én, pénteken, 18 órakor került sor. Köszöntőt
mondott Kőszegi Zoltán polgármester, országgyűlési képviselő, a
kiállítást Lőkös Zoltán fotóművész nyitotta meg. A hangulatos
zenéről Balázs Krisztina, Harmincz Nóra, Lang Erik, Mráz Albert
és Tóth Antal gondoskodott.
Az értékelés alapján az alábbi képeket és alkotókat díjazták a
kiírás szerint:
I. díj Bese József, Dabas
A brigád c. műve,
II. díj Szabó Ferenc, Túrkeve A célban c. műve,
III. díj Papp Elek, Nagykőrös Gyertyafényben c. műve.
A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége
különdíját Tiszavölgyi Zsolt füzesabonyi; Dabas város különdíját
Forgács István dabasi; a Dabasi Fotó Klub Egyesület különdíját
Sallai László ceglédi; Lőkös Zoltán fotóművész különdíját Barna
Karolin ceglédi pályázó kapta.			
–szerk.–
2010. október

Dabas 15

intézményeink hírei

HATÁRTALANUL!
az Apáczai Közalapítvány támogatásával

A Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium diákjai és tanárai újabb sikeres
pályázat jóvoltából utazhattak Erdélyországba. A kirándulást az Apáczai Közalapítvány
HATÁRTALANUL! programja támogatta. A pályázat és az utazás fő célja, hogy a diákokkal megismertesse az 1848–49-es forradalom és szabadságharc történeti színte
reit, a szabadságharc fontosabb csatáit, a határontúli magyarság kultúráját, hagyomá
nyait, irodalmi és művészeti vonatkozásait.

Szeptember 5-én a hajnali órákban indultunk, 32 diák, négy pedagógus kíséretében.
Az útirány Erdély délkeleti részén a Kárpátkanyarban, a Cenk lábánál fekvő Brassó volt.

Utunk során érintettük Piski települést, Bem
erdélyi hadjáratának egyik helyszínét. Déva
mellett elhaladva beszéltünk Déva várának
építészeti jelentőségről, a napjainkban is folyó
felújítás kapcsán felelevenítettük Kőmíves
Kelemen legendáját. Az esti órákban érkeztünk első szálláshelyünkre, a brassói Elektro
energetikai Iskolacsoport kollégiumába. Az
iskola igazgatója, Nedeczky László nagy szeretettel fogadta a kis csapatot. A második
napon Brassó nevezetességeit jártuk be a
fogadó iskola tanárainak kalauzolásával. A
brassópojánai síparadicsom megtekintését
követően a Törcsvári kastély bejárása következett, és felkerestük a történelmi Magyar
ország határát is. Másnap reggel saját készítésű ajándékkal búcsúztunk magyar vendéglátóinktól. Nagy meglepetést okozott az előző
nap eseményeit dokumentáló rajzos-fotós
tabló, melyet az éjszaka folyamán tanulóink
készítettek el.
Az elkövetkező három éjszakát Felső
sófalván Engi Mihály családi panziójában töltöttük. Elénekeltük a Székely Himnuszt,

Rákóczisok Munkácson
Szeptember 4-én a dabasi önkormányzat delegációjaként
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hadtörténelem
szakk örének diákjai (Csernák Zsolt, Fekete Rudolf,
Garajszki Ádám, Kopasz Bence, Ladányi Lajos, Pap
Tamás, Petrányi Zoltán és Sarafi Dávid) részt vettek a
II. Munkácsi Várjátékokon.
A diákok a Dabasi Honvédtüzér Közhasznú Alapítvány
hagyományőrzőivel közösen, reneszánsz kori harcászati
formációkat mutattak be, korhű ruhákban és korhű fegyverekkel.
A Magyarországról és Ukrajnából érkezett hagyományőrzők között ők voltak ugyan a legfiatalabbak, de
fegyelmezettségük a közönség körében igen nagy tetszést
aratott.
Büszkék vagyunk rájuk.
Szabó József János
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népdalokat tanultunk, ettünk paszulylevest,
kipróbáltuk a kürtőskalácssütést. A három
nap alatt felkeresett települések és látnivalók:
Sepsiszentgyörgy – Székely Nemzeti
Múzeum, Kézdivásárhely – Céhtörténeti
Múzeum, Nyerges-tető, az 1849. augusztus
1-jei csatában elesett hős székelyek emlékműve, kopjafák, Szejkefürdő – Orbán Balázsemlékmű, Székelykapuk, Parajd – Sóbánya,
Szováta – Medve-tó, Korond – fazekasmesterség, Székelyudvarhely – Emlékezés Parkja,
Bögöz – református templom, Agyagfalva –
agyagfalvi 1848-as emlékmű, Farkaslaka
–Tamási Áron-emlékház és -síremlék,
Székelyderzs – vártemplom, Fehéregyháza –
Petőfi-emlékmű, Segesvár, Medgyes.
E puszta felsorolás ugyan sejteti, hogy
bőven volt látnivalónk a néhány nap alatt, ám
nagyon nehéz papírra vetni azt az élményt,
amit az utazás nyújtott, szemnek és léleknek
egyaránt.
Köszönet az Apáczai Közalapítványnak a
tanulmányút támogatásáért.
Gattyán Andor, Valentyikné Szakál Márta

intézményeink hírei

ÖKUMENIKUS RAJZ- ÉS HITTANVERSENY
a Szent János Katolikus Általános Iskolában
A XII. Dabasi Napok rendezvénysorozat keretein belül iskolánk
immár 3. alkalommal rendezte meg az ökumenikus rajz- és hittanversenyt Dabas város hittanosai körében. Idén a résztvevők körét
kibővítve, meghívtuk a Dabasi kistérség hittanosait, valamint a Váci
Egyházmegye katolikus iskoláit is. A verseny témáját Jézus példabeszédei alkották. Célunk, akár csak az elmúlt években, az volt,
hogy a gyerekek kézbe vegyék a Szentírást, szívükbe vésődjenek
Isten igéi, és hogy azokat életük folyamán tettekre is tudják majd
váltani. Emellett szinte csak másodlagos, hogy milyen eredményt
értek el a versenyen, mégis mindenki igyekezett tudása legjavát
adni. Ennek tükrében az eredmények (csak a dabasi vonatkozású
tanulókat kiemelve) a következők lettek:
5–6.-os korosztály
I. helyezés: Kirschteuer Gergő, Joó Gergő – Gyóni Géza Ált. Isk.
II. helyezés: Kiss Tibor, Laja Luca – Szent J. Kat. Ált. Isk.
		
Béres Eszter, Csiki Vivien – Gyóni Géza Ált. Isk.
7–8.-os korosztály
II. helyezés: Andristyák Eszter, Lajos Noémi – Szent J. Kat. Ált. Isk.
III. helyezés: Váradi Zalán, Barta Tamás – Gyóni Géza Ált. Isk.
III. helyezés: Kecskés Rebeka, Béki Martina – Szent J. Kat. Ált. Isk.
A rajzversenyre 3. osztálytól vártuk a pályamunkákat. Az 5 tagú
szakmai zsűrinek elnyerte tetszését a beérkezett munkák ábrázolásmódja, színválasztása, témához illő, érdekes technikai megoldásai.

Külön köszönjük a meghívott zsűritagok értékelő munkáját:
Pásztor Gergelynek, a dabasi Táncsics Mihály Gimnázium igazgatójának, Mrázné Csernák Ilonának, a dabas-sári óvoda vezetőjének, Bánát
Klára dabasi festőművésznek, valamint a felkészítő tanároknak.
3–4. osztály
I. helyezés: Mátyus Doroti – Gyóni Géza Ált. Isk.
II. helyezés: Ungvári Dániel – Szent J. Kat. Ált. Isk.
III. helyezés: Safranyik Bettina – II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.
		
Szedlacsek Anna – Szent J. Kat. Ált. Isk.
		
Ungvári Richárd – Szent J. Kat. Ált. Isk.
5–6. osztály
I. helyezés: Laja Luca – Szent J. Kat. Ált. Isk.
II. helyezés: Kecskés Panna – Szent J. Kat. Ált. Isk.
III. helyezés: Majer Eszter – Szent J. Kat. Ált. Isk.
		
Bukovszki Katalin – Szent J. Kat. Ált. Isk.
		
Kiss Tibor – Szent J. Kat. Ált. Isk.
7–8. osztály
I. helyezés: Szládik Bettina – Táncsics Mihály Gimnázium
		
Lajos Noémi – Szent J. Kat. Ált. Isk.
II. helyezés: Kucsván István – Szent J. Kat. Ált. Isk.
		
Kiss-Szabó Gábor – Szent J. Kat. Ált. Isk.
III. helyezés: Czifra Gábor – Szent J. Kat. Ált. Isk.
Dr. Kissné Jankovics Rozália
rajztanár

Jankulár Margit
hitoktató

Eredményesen zárult az Egészségnap szeptember 25-én
a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézetben
A Dabasi Napok rendezvénysorozat keretében
megrendezett Egészségnap üzenete, hogy
mindannyian felelősek vagyunk saját egészségünk megőrzéséért! Tizenkettedik alkalommal megrendezett Egészségnapunkkal segítséget tudtunk nyújtani ebben azoknak, akik
felkerestek minket.
Azoknak az embereknek, akik hétköznap
dolgoznak, különösen nagy segítséget jelentett ez a lehetőség, hiszen szombati napon,
beutaló nélkül vehették igénybe szolgáltatásainkat. Lakosaink éltek a lehetőséggel,
hiszen sokan több szakrendelésen is megjelentek. Egészségnapunkat közel százan látogatták.Legnagyobb érdeklődés az arteriog
ráffal történő érvizsgálatra volt, ott 55-en
jelentek meg.
Sok érdeklődőt vonzott a szemészeti szakrendelésünk is, összesen 44-en jelentkeztek.
Látásvizsgálatot, zöldhályogszűrést, szem
fenékv izsgálatot és szemüveg-ellenőrzést

végeztünk. A kardiológián megjelenő 36 fő
esetében vérnyomásmérésre, EKG- és fizikális vizsgálatra került sor. Gasztroenterológiai
szakrendelésen a vastagbéldaganat szűrőprogram keretében 21-en jelentek meg.
Laboratóriumunkban 32-en voltak, esetükben vérzsír (koleszterin-, triglicerid)-, vércukor- és vizeletcukor-mérés történt. A leletek
átvehetőek a laboratóriumban.
A Tüdőgöndozó Intézetünk munkatársai
CO-mérést (a kilélegzett levegő szén-monoxidszintjének mérését), vitálkapacitás mérést
végeztek (a maximális belégzés után kilélegzett levegő mennyisége), valamint pulzoxi
méterrel vizsgálták a vörösvértestekben lévő
haemoglobin oxigéntelítettségét. Ugyanitt
lehetőség volt COPD (krónikus obstruktív
légúti betegség) kérdőív, valamint allergiára
vonatkozó kérdőív kitöltésére is.
Ultrahang-vizsgálaton 18-an, mammográfiás vizsgálaton 21-en, csontsűrűségmérésen

19-en vettek részt. Ezeket a rendeléseket
olyan nagyszámú érdeklődő kereste fel, hogy
néhányukkal kollegáink kénytelenek voltak
későbbi időpontot egyeztetni. Orvosaink,
szakdolgozóink mindenkit – akinél valamilyen
komolyabb rendellenességet találtak – vis�szarendeltek a szakrendelésekre, vagy háziorvoshoz irányítottak. Szükség esetén tanácsot adtak, ismertették a kezelési módokat.
Szeretném megemlíteni még lelkes kis
csapatunkat, akik a Vállalkozók napi főzőversenyen képviselték rendelőintézetünket.
Görögsalátás gyógycipójukkal és hagymás
lepényükkel sok-sok csapat közül az előkelő
ötödik helyen végeztek. Köszönjük nekik,
hogy a finom étellel, az igényes díszítéssel,
tálalással öregbítették intézetünk hírnevét.
Remélem jövőre, a 2011-es Egészség
napon még többen megtisztelnek bennünket
bizalmukkal!
Klemencz Györgyné intézetvezető
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„Szeress és tégy, amit akarsz!”

– Kérem, beszéljen a kezdetekről. Honnan
indult, és hogyan került a lelkészi pályára?
– Örkényben születtem, édesapám református volt, édesanyám pedig katolikus, én
református templomban lettem megkeresztelve és ott is konfirmáltam 13 évesen.
Kamaszk oromban egyszer egy barátom
megkérdezte tőlem, hogy hiszek-e Istenben.
Akkor döbbentem meg, hogy ezt a kérdést
még sohasem tisztáztam magamban.
Elővet tem a konf irmációkor kapot t
Újszövetséget és végigolvastam. Miután a
végére értem, már teljesen egyértelművé vált
számomra, hogy úgy is szeretnék élni, ahogy
ezt a Szentírásban Jézus tanította a tanítványainak. 17 évesen döntöttem tehát úgy,
hogy hívő keresztény emberként szeretném
leélni az életem. 19 évesen egy váratlan tragikus esemény történt, amely megváltoztatta a
sorsomat. A legjobb barátom motorkerékpár-balesetben meghalt. Ez nagyon megrázott és elgondolkodtatott. A halála fölött
érzett gyász és az ezzel járó meditáció szülte
meg azt a döntést, hogy a református lelkészi
hivatást válasszam.
– Amikor huszonkét évvel ezelőtt Dabasra
kerültem, az Ön nevét említették nekem, mint
olyan közösségformáló személyt, aki meghatározó alakja a dabasi közéletnek. A diákok
rajongással beszéltek Önről, és többen az Ön
példáját követve lettek református lelkészek.
– Akkortájt még több mint húsz évvel
fiatalabb voltam és közelebb álltam korban a
fiatalokhoz, s így jobban meg tudtam találni
velük a hangot. Akkoriban ez nem volt
nagyon egyszerű, többféle jelzés is érkezett
hozzám állami szervektől, hogy ezt így nem
lehet csinálni. Retorziókig nem jutottunk el,
de be kellett számolni az államegyházi hivatalnak, hogy szombaton miért állt tizenkét
kerékpár a parókia előtt. Miután mondtam,
hogy konfirmáció-előkészítőt tartottunk, ez
már elfogadható magyarázat volt az illetékeseknek. Volt egy csereprogramunk az akkori
Kelet-Németországban élő ismerős lelkészkollégák gyülekezetei és a mi gyülekezetünk
között. A gyerekek az ottani családoknál
németül tanultak, majd a német gyerekek
jöttek Dabasra. Ezt azonban egyértelműen
leállították, és megfenyegettek, hogy nem
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kaphatok útlevelet, ha folytatjuk ezt a programot. Örülök annak, hogy az akkori gyerekek ma azért beszélnek olyan jól németül,
mert részt vettek ebben a programban és egy
kicsit világot is láttak.
– Úgy tudom, hogy a történelmi Magyar
ország egyes területeire is elvitte a fiatalokat.
Hallottam arról a híres-hírhedt erdélyi kalandjáról, amikor Bibliákat szállított az ottani
magyaroknak!
– Akkor valóban az volt a cél, hogy könyveket vigyek Erdélybe. Azelőtt gyógyszereket, élelmiszert és ruhákat vittünk, és egyszer valaki megkérdezte tőlünk, hogy
„… betűt hoztatok-e?”. Akkoriban ez nem
volt szabad, ezért kezdetben fejenként egyegy Bibliát vittünk csak. Egy határvizsgálatnál azonban rájöttem, hogy mennyi hely van
a Trabantomban, és aztán ezt ki is használtam egészen addig, amikor 1988 áprilisában
felfedezték a vámosok. Utána a forradalomig
már nem mehettem Erdélybe, de amióta szabad, számos kirándulást szerveztem a fiataloknak az elcsatolt országrészekbe.
– Lehet-e egy egyházközséget úgy vezetni,
hogy ezáltal az egész településhez kötődik az
ember, különösen akkor, ha nem is itt született?
– Nemcsak a dabasi egyházközségnek
vagyok a lelkésze, hanem Dabasi-szőlőkben
és Inárcson is hozzám tartoznak a reformátusok. Az embereken keresztül sok-sok szállal kötődöm én is a városhoz, magam is
bek apcsolódom a telepü lés életébe.
Személyes élményeim és felfogásom alapján
élénken részt vettem a rendszerváltásban, és
1981–1990 között magam is politizáltam,
ami megosztotta a gyülekezetem tagjait és a
vezetőségét. Elsősorban azért nem tanácsolták, mert féltettek, de aztán az eredmények
láttán elfogadták. 1990-ben visszavonultam
a politizálástól és azóta nem veszek részt a
közélet ezen terén.
– Mostanság nagyon aktív közösségi élet
folyik a dabasi református egyházközségben. Ez
nyilván a hívek és az Ön együttműködésének az
eredménye.
– Miután már három évtized van mögöttem ezen a pályán, fájdalmas megállapításom, hogy Magyarországon van egy karakterisztikus passzivitás az emberekben, ugyanis

Fotó: Karlik Dóra

Csontos József tiszteletes immár harminc éve a dabasi református közösség lelkésze. Az indulásról, indíttatásról, hitvallásról és a közösség
jövôjérôl Kapui Ágota beszélgetett vele.

nagyon alacsony szintű a kezdeményező
készség. Sok mindennel próbálkoztunk
régebben is, hogy felrázzuk a közösségi életet, de nagyrészt hamvába holt kísérletnek
bizonyultak. Az elmúlt évben tapasztalt fellendülés talán annak köszönhető, hogy felnőtt egy generáció, amely már nem fogadja el
ezt a passzivitást. Sok mindent kezdeményeznek és aktívan részt vesznek a programok lebonyolításában. Én ennek nagyon
örülök, mert a közösség akkor élő, hogyha
nemcsak felülről irányítanak, hanem minden
oldalról adódnak ilyen kezdeményezések.
– Van-e olyan idézet, mottó, amely vezérli
Önt a munkájában?
– Gyerekkorom óta nagyon kedves mondás számomra Augustinus jelmondata:
„Szeress és tégy, amit akarsz!” A sokféle
probléma és konf liktus közepette is azt
tapasztaltam, hogy ha szeretjük egymást,
akkor meg tudjuk érteni egymást, ellentétes
vélemények esetén is tudunk együttműködni. Jézus Krisztusnak az volt a koncentrált és
fontos parancsolata, hogy Isten szeretetét
értékeljük, megköszönjük, mi magunk is
próbáljuk meg szeretni egymást és így éljünk
ebben a világban.
– Hogyan összegezné harminc év tapasztalatait, és hogyan látja a közösség jövőjét?
– A harminc esztendő azt jelenti, hogy
az ember életének jelentős része már elmúlt,
s az öregedés folyamatai is korlátozzák a
lehetőségeket és a fizikai teljesítőképességet.
De ennek nemcsak negatívumai vannak,
hiszen a tapasztalatgyűjtés, a baráti és testvéri kapcsolatok megelégedéssel, örömmel és
hálával töltenek el. Előttem már több mint
harminc lelkésze volt a református gyülekezetnek, és ahová ma eljutottunk, az részben
az elődök munkájának a gyümölcse. A
közösség 1720 óta létezik, sok nehézségen,
válságon is keresztülment. Ez azzal a
reménységgel tölt el, hogy van folytatás,
hiszen a 18. század óta létező kontinuitás
Dabas legrégibb közösségévé avatott minket.
És miközben másoktól tanulunk, remélem,
hogy tőlünk is lehet tanulni.

hitélet

Egyhá z ak hírei
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
Beszélgetéssorozat
• Három alkalomból álló beszélgetéssorozatra
várunk mindenkit az emberi egészség állapotáról, betegségeinkről és a gyógyulás
útjairól.
Az első beszélgetés időpontja:
október 11. hétfő 17.00 óra
• Három alkalomból álló beszélgetéssorozatra
várunk mindenkit. Téma: Készülés az elmúlásra.
Az első beszélgetés időpontja:
november 10. szerda 17.00 óra
(A beszélgetések segíteni próbálnak halálfélelmünk eloszlatásában, és megpróbálnak
felkészíteni az elkerülhetetlen halálra.)
Összefogás
• Október 8-án pénteken 18.00 órakor a gyóni,
inárcsi, örkényi és dabasi református gyülekezetek összejövetelén előadás és beszélgetés lesz az önkéntességről.
Helyszín: a dabasi református parókia,
Ravasz László u. 7.
Közgyűlés
• Október 17-én vasárnap délelőtt 11.00 órakor gondnokválasztó közgyűlés
Újbor úrvacsorai istentisztelet
• Október 24-én vasárnap délelőtt 10.00 órakor újbor úrvacsorai istentisztelet a templomban
Gondnoki fogadóóra
• Október 26-án kedden 17.00 órától dr. Dóri
Csaba gondnokhelyettes tart fogadóórát
Ünnepi istentisztelet
• Október 31-én délelőtt 10.00 órakor ünnepi
istentisztelet a reformáció ünnepe alkalmából
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár
a Református Gyülekezet!

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
• Októberi rózsafüzért imádkozunk minden
szentmise előtt fél órával
• Október 13. szerda 17.00-kor bérmálkozók
felkészítése a gyóni plébánián
• Október 15. péntek templomok éjszakáján,
gyóni templomban 18.00–20.00-ig csendes
szentségimádás
• A gyóni katolikus bál október 16-án, lesz a
helyszín a LAZI-TÓ liget, zenél a HAWER
BAND.
A bál teljes bevételét az ifjúsági házra fordítjuk! Vendégvárás: 18.00-tól, műsor: 18.30kor, vacsora: 19.30-kor
Jegyárak: 3500 Ft/fő pártolójegy: 500 Ft/db
tombola: 200 Ft/db
A pártolójeggyel a műsort meg lehet nézni!
J e g y á r u s í t ó k : Ú j v á r i I m r e , m o b il:
06-30/6881-807; Garajszkiné Hornyák
Erika, mobil: 06-30/5135-882; Csonka
Csaba atya, mobil: 06-30/3363-992
Szeretettel várunk minden kedves testvért!
A Gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
A Dabasi Napok keretében megrendezett
ökumenikus hittanversenyen gyülekezetünk
előkonfirmadus csapata a nem egyházi
iskolából érkezők kategóriájában, az 5–6.
osztályos korosztályban első helyezést ért
el. Gratulálunk Joó Gergőnek, Kirschteuer
Gergőnek és a csapat tartalék tagjának,
Somodi Kristófnak, és további életükre,
valamint tanulmányaikra Isten gazdag áldását kérjük.
• Október 15-én (péntek) 18.00 órától nyitott
templomok éjszakája lesz a gyóni templomok ban. A templomjárás sorrendje:
református–katolikus–evangélikus. A záró
alkalom során, az evangélikus templomba
látogatók számára lehetőség nyílik elcsendesedésre, elmélyülésre azzal kapcsolatban,
amit a mindennapi kenyér jelent mindnyájunk életében.

• Október 21-én (csütörtök) 18.00 órára filmvetítésre várunk mindenkit templomunkba. A
filmvásznon az az 1960-as években készült
Prakovszky, a siket kovács c. film jelenik
majd meg, amelynek számos jelenetét a
vetítés helyszínén forgatták. A film után
fórumbeszélgetésen elevenítjük fel az emlékeket.
• Október 30-án (szombat) és 31-én (vasárnap) 17.00 órakor reformációi ünnepi istentiszteletet tartunk.
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 16.00–18.00
óráig, vagy telefonon egyeztetett időpontban
(tel.: 368-174)
Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit.
A gyóni Református
Egyházközség hírei
• Október 15. péntek 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, a hatvani református gyülekezet
zenekara
• Október 17-én 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!

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindazoknak, akik Dori Árpádné Sevecsek Rozália temetésén részt vettek. –Férje és lánya–
Hálásan köszönjük azoknak az embereknek, akik anyu halála után apura ajtót nyitottak és gyászát enyhítették. – Gizi és Kriszti–
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Meghívás a Felsődabasi Missziós Hétvégére – október 15–17.
„Barátaimnak mondalak Titeket”

A régi klasszikusok szerint a barátságnak
négy formája van: a hősies, az intim, a szellemi és a játékos. De az igazi barátság mind
a négyet egyesíti, s ezért nyugodtan mondható, hogy ez a barátság négy dimenziója.
Isten és ember barátságának is. A hősiesség az, hogy feláldozom érte életemet; a
szellemi az, hogy ahol együtt vagyok vele,
az a szellem világa; a játék az, hogy oly
vidáman játszom vele, mint a gyermek; az
intim az, hogy feltárom magam.
Hősies: Jézus mondja: Nincs nagyobb szeretete annak, mint aki életét adja barátiért.
Ő az életét adta értünk. Az intimitás azt
jelenti, hogy feltárom magam. Nem játszom bújócskát, ahogyan Isten sem játszik
velem. Jézus is megmondja, hogy kicsoda
Ő. Azt mondja, én vagyok az élet kenyere,
az alfa és az omega; út, igazság, élet; feltámadás és az élet; a jó pásztor…
Játékos: Vidáman játszom vele, mint egy
gyermek: Aki nem úgy fogadja Isten
országát mint egy gyermek az nem jut be
oda. Szellemi: Ahogyan Jézus tanította
őket, úgy tanít most minket.

OKTÓBER 6.
Őszi napnak mosolygása,
Őszi rózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny e szentelt helyre,
Hol megváltott – hősi áron –
Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom.
Az aradi Golgotára
Ráragyog a nap sugára,
Oda hull az őszi rózsa,
Hulló levél búcsú-csókja;
Bánat sir a száraz ágon,
Ott alussza csendes álmát
Az aradi tizenhárom.
Őszi napnak csendes fénye,
Tüzz reá a fényes égre,
Bus szivünknek enyhe fényed
Adjon nyugvást, békességet.
Sugáridon szellem járjon,
S keressen fel küzdelminkben
Az aradi tizenhárom.

20 Dabas 2010. október

A Missziós Hétvége programja:
Október 15. péntek (1. nap)
16.00 Sillye Jenő – Reményt és jövőt
adok Nektek
c. tanulságtétele
18.00 Bokros Levente atya – missziós
hétvége megnyitása
A szentmisén közreműködik a
Cantatet Domino énekkar Balogh
László atya vezetésével.
20.00 Simon András grafikusművész
kiállítása
22.00 Éjszakai szentségimádás
Október 16. szombat (2. nap)
10.00–14.00 Gyermekprogramok
Helyszín: emeletes iskola
Jó idő esetén biciklitúra is

Programokról bővebben:
Rizmajer Antalné 06-20/595-7336
11.00 Fazekes György atya tanulságtétele: szabadulás az alkohol rabságából
Helyszín: templomban
13.00 Süteménysütő verseny eredményhirdetése
Jelentkezni a versenyre:
Feczesinné Terike 06-30/207-0806
Helyszín: plébánián
16.00 Bauer Béla szociológus, ifjúságkutató előadása
Helyszín: templomban
13.00–16.00 Miseborkóstoló
Helyszín: plébánián
18.00 Szentmise (P. Andrásfalvy János
SDB)
Helyszín: templomban
Október 17. vasárnap (3. nap)
16.00 Dobos Krisztina előadása
Helyszín: templomban
18.00 Záró szentmise
(Hernádi László atya)
Helyszín: Templomban

Az aradi tizenhárom emléknapja
A magyar sereg 1849. augusztus 13-án Világos közelében tette le a fegyvert az orosz csapatoknak. A fegyverletétel üzenet volt az osztrák fél felé, nem a megadás, nem a vereség elismerése. Jelentése az volt, hogy két nagyhatalom fegyveres erőivel szemben nem lehet tovább
harcolni. Az osztrákok sértésnek vették ezt a gesztust, ezért lőpor és golyó általi halál
helyett kötél általi halált írtak elő a magyar tábornokoknak, csupán négyen részesültek a
sortűz „kegyelmében”. A tizenhárom tábornok Arad földvárában raboskodott a kivégzés
napjáig, majd október 6. reggelén kivégezték őket. Nevük a hősiesség és a helytállás szimbólumává vált a magyar köztudatban.
Lőpor és golyó általi halállal halt reggel fél hatkor: Lázár Vilmos, gróf Dessewffy
Arisztid, Kiss Ernő, Schweidel József. Kötél általi halállal halt meg reggel hat óra után:
Poeltenberg Ernő, Török Ignác, Lahner György, Knezić Károly, Nagysándor József, gróf
Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János, gróf Vécsey Károly.
Az aradi vértanúk emlékezetét a
tiszteletükre készített emlékművek
őrzik Kárpát-medence-szerte. A
Huszár Adolf, illetve Zala György
által készített Szabadság-szobor
Aradon hirdette a tizenhárom vértanú emlékét. 1925-ben lebontották és a minorita rendház udvarára
száműzték, majd csak 2004-ben
állították vissza. Aradon a kivégzés
pontos helyén emlékoszlop áll, ahol
A dabasi gimnazisták október 6-án koszorút helyeztek
minden október 6-án ünnepségek
Zlinszky Elek sírjára
zajlanak.

Fotó: Karlik Dóra

Ady Endre

Szellemi: Ahogyan Jézus tanította apostolait, úgy tanít most minket.
Erre a közös baráti hétvégére hívlak, hogy
együtt mondhassuk:
Barátaimnak mondalak Titeket.

kultúra

OKTÓBER HUSZONHARMADIKA

Fotó: Karlik Dóra

Október huszonharmadika nemzeti ünnepünk, ezen a napon a
magyar nép történelmének meghatározó eseményeire emlékezünk.
2010-ben már 54 éve annak, hogy
1956. október 23-án Budapesten a
politikai tüntetés fegyveres felkeléssé növekedett, majd az elért eredmények révén október végéig forradalommá terebélyesedett. A forradalmi események egyrészt a fennálló rendszer elleni harcot jelentették,
de emellett megkezdődött a megszálló szovjet csapatok elleni szabadságharc
is. Ezen a napon arra is emlékezünk, hogy a
forradalom és szabadságharc után 33 évvel,
1989. október 23-án a budapesti Kossuth
téren kikiáltották a III. Magyar Köztársa
ságot.
Az október 23-i ünnep magába sűríti
mindazt, amit a magyarság kívánt, amire
vágyott, amit magának követelt. Az ünnep
jelkép és tanítás. Jelképe a hősiességnek,
tanítás arról a nemzeti egységről, amely a
forradalom tüzében, egyéni és közösségi
áldozatok között született. 1956 máig ható
példája annak a hősies erőfeszítésnek, amelynek következtében a nemzet újra fel tudott
emelkedni létének egyik mélypontjáról, s ha
csak 13 napra is, de ki tudta vívni szabadságát, és meg tudta teremteni egységét a szabadság tépett zászlaja alatt.
1956 október elején Magyarországon forradalmi helyzet alakult ki. A társadalom
minden rétege reformokat sürgetett, változtatni akart a fennálló kommunista diktatúra
rendszerén.
A kezdeményezés, hogy az 1848-as márciusi ifjúság példáját követve megfogalmazzák: „Mit kíván a magyar nemzet?” – ez
Szegedről indult el. Október 16-án Szegeden
megalakult a Magyar Egyetemi és Főiskolai
Egyesületek Szövetsége, a MEFESZ, amely
pontokba foglalta a követeléseket. A budapesti, miskolci, pécsi és soproni egyetemisták
is csatlakoztak a MEFESZ-hez. A forradalom előtti láz október 22-én este, a Műszaki
Egyetem gyűlésén tetőzött. Itt született meg
a műegyetemisták 16 pontja, amely tartalmazta a többpártrendszeren alapuló demokráciát és a nemzeti függetlenséget. Elha
tározták azt is, hogy másnap, október 23-án
a fővárosban csendes tüntetést tartanak. A
hatóságok csak hosszú hezitálás után enge-

délyezték a tüntetést, amely október 23-án
kezdődött. Az utcákon felvonuló tüntetőkhöz rengetegen csatlakoztak, tömeggyűléseket tartottak a Petőfi-szobornál, a Bem
téren, majd a Kossuth téren. Ettől a pillanattól kezdve a történelem már a nép által megszállt, elözönlött és uralt utcákon alakult
tovább.
Sokakat bizonyára az elégedetlenség, a
harag és a felháborodás vitt az utcákra, a
barikádokra, a fegyveres felkelők közé. A
forradalom derékhada: az egyetemi ifjúság,
az alkotó értelmiség és a munkásság viszont
akart valamit. Nemcsak valami ellen, hanem
valamiért küzdöttek: a nemzeti függetlenségért, a többpártrendszerre alapozott demokráciáért, az alkotmányosságért, a termelő- és
alkotómunka értelméért. Ezeket a célokat
foglalták magukba a forradalmi ifjúság és az
értelmiség követelései. A tömegdemonstráció kikényszerítette Nagy Imre újbóli
miniszterelnökké való kinevezését, a tömeg
ledöntötte a rendszer gyűlölt jelképét, a
Sztálin-szobrot. A fegyveres küzdelem a
Magyar Rádió épülete előtt kezdődött,
innen terjedt tovább, és a változtatásoknak
mereven, görcsösen ellenálló hatalom ellen
megkezdett harc a szovjet csapatok beavatkozását követően az idegen befolyástól mentes Magyarországért folytatott szabadságharccá is terebélyesedett. Dicső és hősi napok
következtek: az országban mindenütt forradalmi-nemzeti bizottságok alakultak és
megkezdték a kommunista rendszer intézményeinek felszámolását. Ezen a sokszor
reménytelen, kilátástalan, önfeláldozó küzdelmen keresztül vezetett az út október
28-ig, a forradalmi események döntő fordulatáig. A Nagy Imre-kormány megvalósította a demokratikus célok egy részét: október
29-én a szovjet csapatok megkezdték kivo-

nulásukat Budapestről, és tárgyalások kezdődtek az egész országból
való távozásukról is. Helyreállt a
többpártrendszer, a Nagy Imrekormány koalíciós kormánnyá alakult, feloszlatták az Államvédelmi
Hatóságot, az ország kilépett a
Varsói Szerződésből, a kormány
kinyilvánította Magyarország semlegességét. A fegyveres felkelés
immár forradalommá fejlődött, és
felcsillant a remény a további
demokratikus átalakulásra. A forradalom győzött, mindenki bizakodott.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc
hazánk legszebb forradalmi hagyományaihoz méltóan bizonyította az emberi jogok, a
nemzeti függetlenség és a demokrácia iránti
elkötelezettségét. A magyar forradalom
kivívta Európa és a világ elismerését.
Október 23-án a Magyar Köztársaság
1989. évi kikiáltásának évfordulójára is
emlékezünk. Az 1956-os forradalom számos
célkitűzése ekkor teljesült és rögzült az
alkotmányban.
1990-ben, a demokratikus Magyarország
első, szabadon választott parlamentje törvénybe iktatta 1956 és 1989 emlékét. Idézet
a törvényből:
„A szabadon választott Országgyűlés
halaszthatatlan feladatának tartja, hogy törvénybe foglalja az 1956. októberi forradalom
és szabadságharc történelmi jelentőségét…
Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy 1956
szellemének megfelelően mindent megtesz a
többpárti demokrácia, az emberi jogok, és a
nemzet függetlenségének védelme érdekében, ezért első ülésén elsőként a következő
törvényt alkotja:
§ Az Országgyűlés az 1956. évi forradalom és szabadságharc emlékét törvényben
örökíti meg.
§ Október 23-át, az 1956. évi forradalom
és szabadságharc kezdetének, valamint a
Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának
napját, nemzeti ünnepnappá nyilvánítja.”
(1990. évi XXVIII. tv.)
1956-ra emlékezve azt reméljük, hogy
sikerül olyan országot teremteni, amelyet a
szabadság, egyenrangúság, belső béke, megértés és kölcsönös érdekérvényesítés jellemez, és nem felejtjük azokat, akik ezért küzdöttek 1956-ban.
Mitták Ferenc
2010. október
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„Számom: 53433”

Dr. DOMIÁN FERENC
(1907–1983)
Alsódabason 1907. augusztus 22-én, református családban született. Édesapja a község jegyzője, Domián Árpád (1871–1925),
édesanyja a Kecskemétről származó Nagy
Ilona (1875–1962), akik előbb a községi
jegyzőlakban, majd a Gyónon vásárolt kúriá
ban öt gyereket, három leányt (Ilona,
Katalin, Etelka) és két fiút (Ferenc, Árpád)
neveltek fel. Elemi iskoláit Alsódabason
végezte, utána a családi hagyományoknak
megfelelően Kecskeméten, a református
főgimnáziumban folytatta tanulmányait. Az
1925. június 26-i érettségi után jogi pályára
készülve Szegedre került, itt volt katona is az
egyetemi században. Sikeres diplomaszerzést követően 1931-ben gyakornokként állt
munkába a Pest Megyei Városházán. A közigazgatási ranglétrán mind előrébb lépve 10
év múlva szolgabírói állással bízták meg a
ráckevei járásban, majd ugyanitt főszolgabíró lett 1944-ben. Főhadnagyként részt vett
Erdély visszafoglalásában, de ezt követően
beosztására tekintettel mentesítették a katonai szolgálat alól. 1943-ban feleségül vette a
két kis gyermekkel megözvegyült evangélikus, bonyhádi cipőgyáros sváb családból
származó Pétermann Irmát (1918–1994). A
családot Karintiában érte a háború vége,
tehervonaton és lovas kocsival sikerült
Bonyhádra visszajutniuk. A cipőgyár 1947ig a Pétermann család tulajdonában maradt,
ami nagy segítséget jelentett a világégés utáni
nehéz időkben. A formálódó új világban
néhány hónapig Pakson volt szolgabíró, majd
1946-tól az Alsódabasi Járási Tanács gyámügyi előadója, rendőri büntetőbírója volt. A
pártok közül nézeteihez a helyben dr. Dunay
Béla ügyvéd (1897–1963) által képviselt szociáldemokrácia állt a legközelebb. Mint volt
főszolgabírót, 1950-ben népbírósági eljárás
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alá vonták a ráckevei járás zsidóságának
deportálása miatt. Az eljárás tisztázta őt, az
érintett lakosok közül többen tanúsították
az adott körülmények közötti emberséges
magatartását. A közigazgatásból 1953-ban
osztályidegenként távoznia kellett. Az egykori birtokból megmaradt termőföldeket
nagyrészt tulajdonló édesanyja kuláklistára
került. A bajban özvegy Dinnyésné Frank
Etelka segített, akinél évekig a Gombay–
Dinnyés-kúriában talált otthonra édesanyja
és két nővére. Szűkebb, 1948-ban közös
gyermekkel is gyarapodó családja ekkor a
Szent István út 21. szám alatti Barthaházban élt. A következő években segédmunkásként, majd átképzős kőművesként kapott
csak munkát, főleg dunántúli építkezéseken:
Ajkán, Inotán, Várpalotán. Különféle napszámos munkákat, így például tanyaépületbontást is elvállalt. 1956 nyarán gépkocsirakodóként a MEZŐKER-nél tudott elhelyezkedni. A történelem alig néhány hónap
múlva, októberben hozta meg a sorsdöntő
fordulatot. A fővárosi október 23-i forradalom híre és szikrája néhány nap késéssel
jutott el Dabasra, és 28-án a kaszinóban
megtartott helyi gyűlésre őt többen is külön
invitálták. A járási Nemzeti Bizottság elnökévé október 30-án választották. Nem
készült erre a feladatra, nem volt a szó klas�szikus értelmében vett forradalmár alkat,
ám a beindult események-folyamatok logikáját, összefüggéseit nagyon is jól átlátta-értette. A rendeletek, intézkedések a bizottságban közös döntésként születettek, de jogvégzett emberként ő fogalmazta meg a végső
okirati tartalmat és formát, s nem mellékesen, mindet ő írta alá. Így többek között azt
a november 1-jei rendeletet is, amelyben
azonnali hatállyal feloszlatták a járási pártés DISZ-szervezeteket. Ezt utóbb – elrettentő példaként – a forradalom lejáratására
indított országos propaganda-hadjáratban
illusztrációként évekig felhasználták. A
szovjet tankok november 4-i bevonulása
után hozzáértését és személyes tekintélyét
felhasználták a közigazgatás működőképességének helyreállítására, mely alatt a tanácsi
rendszer visszaállítása értendő. Bal
szerencsés módon tagja volt Gyónon december 10-én a Biksza Miklós vezette járási
delegációnak, s bár a lincselésben semmilyen
módon nem vett részt, sőt azok közé tartozott, akik igyekeztek a konfliktust megelőz-

ni, később ezt a tényt is ellene fordították. A
nemzeti bizottságok megszűnése után a
Járási Tanácsnál 1957. február 26-ig végezhette munkáját, s a korszak ismert gyakorlata szerint éjszaka szakították őt ki szerettei
köréből. A dabasi rendőrkapitányságon –
másokkal együtt – napokig fizikailag bántalmazták, majd március 3-án Kistarcsára,
az internáló táborba szállították. Az államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való vezetői részvétel volt ellene a vád,
melyért első fokon a Pest megyei Bíróság
dr. Fábián Béla vezette népbírósági tanácsa
1958. március 10-én életfogytiglani börtönnel sújtotta. Az ügyész azonban nem érte be
ennyivel, súlyosbításért, azaz halálbünteté
sért fellebbezett. A véres megtorló ítéleteket,
akasztásokat kísérő fokozódó nemzetközi
felháborodás hatására azonban októberben
másodfokon az ügyészi szándéktól eltérő
ítélet született. Főbüntetésként 15 év szabadságvesztésre ítélték, mellékbüntetésül
teljes vagyonát elkobozták és a közügyektől
is eltiltották. (Nem a büntetés részeként, de
a nyilvánvaló megalázás szándékával hangsúlyozták a diplomás, jogvégzett elítélt napszámos státusát a másodfokú végzésben.)
Valentyik Ferenc
(folytatjuk)

kitekintô

Barangolás Délvidéken
1. rész

Már lassan a motoros szezon végéhez közeledünk, ezért jó felidézni
egy augusztus végi motoros túra emlékét. Augusztus 15-én a
Délvidékre indultunk dabasi és más területekről jött motorosokkal,
21 motorral és három személykocsival. Az utat megelőzte egy előadás a Halász Móricz-kúriában, ahol dr. Kaján Imre, a Közlekedési
Múzeum igazgatóhelyettese beszélt nekünk a Dunai Vaskapu és a
Kazán-szoros 19. századi szabályozásáról. (Rövid előadás volt még
a Szent Korona orsovai tartózkodásáról.) A szikrázó napsütésben
kora reggel indultunk. A szerb határ átlépése után Törökbecsére
mentünk, ahol már vártak minket a Jókai Magyar Kulturális

Az aracsi pusztatemplom

Egyesület tagjai, Ilia László vezetésével, valamint a helyi Road
Runners nevű motorosklub képviselői. Először az aracsi pusztatemplomot néztük meg, ahol Szabó Ágnes gimnazista mesélte el a
hely történelmét. A ma már elnéptelenedett falu 12. századi templo
mában Barnabás pálos szerzetes celebrált nekünk katolikus misét.
A Tisza-parti városban megkoszorúztuk gróf LeiningenWesterburg Károly aradi vértanú szobrát, amelyet tavaly állíthatott
fel a helyi magyarság. Megtekintettük még a temetőben álló
Hungária-szobrot, mely az 1848-as hősöknek állít emléket. A rövid
városnézés után a vendéglátóink bográcsos ebédre hívtak meg bennünket. Nagyon jó érzés volt a helyiek fantasztikus vendégszeretete, amivel elláttak minket mindenféle finom étellel, itallal. A napsütéses szép időben gurultunk tovább a bácskai rónákon szálláshelyünk, Székelykeve irányába. Nagybecskerek, Pancsova, Belgrád,

Verseci szerb motoros barátunkkal

Kevevára érintésével érkeztünk az al-dunai magyar faluba.
Szállásadónk, Dani Ernő és felesége családoknál helyezett el bennünket. Hagyományos székely vendégszeretetben volt részünk
mind a három ott töltött éjszakán. Második nap kora reggel indultunk a Delibláti homokvidéken (Európa legnagyobb kiterjedésű és
magasságú homokvidéke) keresztül Versecre. A többségében megkötött futóhomok vidéken impozáns magasságú dombok között
motoroztunk, amelyet még magyar erdészek, Kán Károly, Bedő
Albert kezdeményezésére kezdték el megkötni a 20. század elején.
Versecre érve már vártak minket a MK Vrsac Verseci motorosklub
képviselői. Tudni kell, hogy ezelőtt még sohasem találkoztunk, de
ők azonna l felajánlottá k seg ítség üket a városnézéshez.
Megtekintettük a neogótikus katolikus templomot, ahol valamikor
népes magyar és német hívőtábor koptatta a padokat. Ma már
németek egyáltalán nincsenek, magyarok is csak nagyon kis lélekszámmal vannak jelen a városban. Szerb motoros barátaink klubházában elfogyasztott frissítő után felmentünk a verseci várba, ahol
csodálatos kilátás nyílt a Verseci hegységre és a Duna völgyére.
Újdonsült barátainktól elbúcsúzva folytattuk utunkat Szendrőre, a
Duna túlpartjára. Ott a helyi Extrem Smederovo motorosklub
elnöke várt minket. Kis vendéglőjében frissítettük fel magunkat,
majd megnéztük a szendrői várat. A szép nap után szálláshelyünkön a vacsora után Dani Zoltán nyugdíjas ezredes tartott előadást
arról, hogy a Jugoszláv Néphadsereg tisztjeként hogyan lőttek le
több amerikai „lopakodó” repülőgépet a 11 évvel ezelőtti Balkánháborúban. Szomorú volt hallani, hogy a 20. sz. végén, Európa
közepén milyen értelmetlen háború dúlt. Az esti baráti beszélgetést
rövidre kellett fogni, mert másnap egy hosszú, de szép útra készültünk a Kazán-szoroshoz.
Molnár József

A Hungária-szobornál
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Végéhez közeledik az atlétikai idény – Kamen Ádám az U23-as válogatottban
Az ősz beköszöntével lassan végéhez közeledik az atlétikai
szezon. Dabasi atlétánk, Kamen Ádám fergeteges idényt
tudhat maga mögött.
Már a fedett pályás versenyszezon is igen jól sikerült számára, ahol
is egy ezüst- és egy bronzérmet nyert a fedett pályás korosztályos
bajnokságokon, mindkét versenyszámában döntőbe került a felnőtt
bajnokságon, meghívást kapott felnőtt nemzetközi versenyre és
nem utolsósorban felkerült a felnőtt ranglistára.
Egy ilyen idény után fokozott várakozás előzi meg a szabadtéri
idényt, hiszen fedett pályához képest sok minden változhat akár
pozitív, akár negatív irányba. Bátran állíthatjuk, hogy minden a
várakozásoknak megfelelően alakult, sőt talán azon túl is.
A kötelező idény eleji versenyeken túllépve az első igazi megmérettetés a Diákolimpia Országos Döntője volt, ahol egy ezüst- és egy
aranyérmet nyert. Begyűjtötte első felnőtt bajnoki címét az
Országos Vidék Bajnokságon. Az Országos Junior Bajnokságon
mind 800 m-en, mind 400 m-en második lett, aminek eredményeként meghívást kapott a Magyar Junior Válogatottba, és 800 m-en
képviselhette hazánkat. Ádám eredményének köszönhetően a
Magyar Válogatott az első helyen végzett, megelőzve a Cseh és
Szlovák Válogatottat. Megnyerte a Paulinyi-emlékversenyt és jó
néhány taktikai versenyen van túl, ahol megérezhette, milyen is az,
amikor mindenki őt akarja megverni.
Amikor már az idény lezárására készülve a levezetést és egy kis
lazítást tervezgettek edzőjével, olyan meglepetésben lett része,
amire álmában sem mert volna gondolni.
Meghívást kapott az U23-as Nemzeti Válogatottba. Ennek a
meghívásnak az értéket talán úgy lehetne a legjobban érzékeltetni,
ha megemlítjük, hogy a versenyen a magyar párja egy olyan versenyző, aki az idei felnőtt atlétikai Európa-bajnokságon is szerepelt
(Szemeti Péter UTE). A meghívás kétségtelenül nagyon nagy megtiszteltetés, de ugyanakkor nagyon nagy felelősség is, hiszen 19 évesen a 23 évesek között szerepelni nem egyszerű feladat, különösen
800 m-en, ahol verseny közben igen kemény ütközések, lökdösődések is előfordulnak. Ádám ezt a feladatot is igen jól oldotta meg,
hiszen a „nagyok” között első nemzetközi szereplésén a 4. helyet
szerezte meg, ami minden várakozást felülmúlt. Ezek után tényleg
lehet egy kicsit pihenni, bár még októberben vár rá az Egyetemi

FELHÍVÁS!!!
Felhívjuk tisztelt fogyasztóink figyelmét, hogy a hideg idő
beálltával a házi vízvezetékek, vízmérőhelyek fagy elleni védelméről takarással, illetve a víztelenítő főcsapok elzárásával szíveskedjenek gondoskodni.
A fogyasztó hibájából bekövetkezett kár, illetve a vízmérő elfagyása miatt elfolyt vízmennyiség díjának megfizetésétől, illetve
a vízmérőpótlás költségétől nem tudunk eltekinteni.
DAKÖV Kft.
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Bajnokság első fordulója, ahol első éves hallgatóként szeretné letenni névjegyét az idősebbek között és megmutatni, hogy számolni kell
vele a bajnoki helyezések eldöntésekor.
„Az idei évem kétségtelenül fergeteges volt. Talán nem is számítottunk ilyen eredményekre. Ám ahogy jöttek a versenyek, az eredmények is úgy követték egymást. A Junior Bajnokság küzdelmeit
mutatja, hogy a 800 m-en olyan kemény lökdösődés volt, hogy felkerült a You Tube-ra a futamunk. Ezután a verseny után azt gondoltam, hogy engem már futás közben senki nem tesz arrébb. Hát
tévednem kellett. A nemzetközi mezőny annyival erőszakosabb,
hogy csak a fejemet kapkodtam az első verseny közben, de sikerült
helytállnom. Kétségkívül a legnagyobb elismerés az U23-as válogatottba történő meghívás, hiszen közöttük én még a „zöldfülű”
vagyok, de próbáltam nagyon keményen versenyezni, jó értelemben
nem tisztelni az idősebbeket és felvállalni a küzdelmet. Úgy érzem,
sikerült is. Bár ilyenkor már levezetni és pihenni szoktam, hiszen
október végén már kezdődik a következő évi alapozás, azonban az
idén még futok egyet az Egyetemi Bajnokságon, ami azért is fontos
számomra, mert most fogok először versenyezni az egyetemem színeiben és szeretnék nagyon jól szerepelni. Remélem, a következő
szezonom hasonló lesz az ideihez, össze tudom egyeztetni az egyetemet és az edzéseket. Merek nagyot álmodni és remélem, az
álmaim teljesülnek.”
– szerk.–
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Férfi kézilabda
	NB I/B	
Gyöngyös–Dabas-Diego KC
Dabas-Diego KC–Csömör
FTC II.–Dabas-Diego KC
Dabas-Diego KC–Balmazújváros

Felnőtt	Ifjúsági
40:31
26:29
34:25
27:28
25:36
34:24
33:25
45:24

A felnőttek négy forduló után a második, az ifjúsági csapat a hetedik
helyen áll. A Magyar Kupában a felnőtt csapat eddig két fordulón jutott
túl.
	NB II	
Dabas-Police-Kop KC–Gödöllő
Füzesabony–Dabas-Police-Kop KC
Dabas-Police-Kop KC–Lajosmizse
Albertirsa–Dabas-Police-Kop KC

Felnőtt	Ifjúsági
28:19
29:34
22:19
39:23
25:33
25:32
23:28
24:39

A felnőttek az ötödik, az ifjúságiak a hetedik helyen állnak.

FIT-KID II. Grand Prix Budapest
Budapesten a Sportmax Szabadidő és Rendezvényközpontban rendezték az idei esztendő utolsó FIT-KID II. osztályú versenyét,
egyéni és csapat kategóriában egyaránt. A dabasi Szimultán Sport
és Kulturális Egyesület versenyzői nagyszerű eredményeket értek el
a megmérettetésen. A gyerekek gyakorlatainak koreográfiáit Sőregi
Krisztina és Gecserné Varró Erika készítette, de kivették részüket a
munkából a FIT-KID I. osztályban versenyző lányok is, Weil
Evelin, Gecser Eszter és Bennárik Dóra is. Hosszú-hosszú kihagyás
után újra versenyzett Deminger Fanni is, aki a Bennárik Dóra által
koreografált versenygyakorlatával a harmadik helyezést szerezte
meg.
A dabasi lányok az alábbi eredményeket érték el a versenyen:
II. korcsoport
Garajszki Gréta
6. hely
III. korcsoport
Dori Renáta
1. hely
		
Szilágyi Dóra
8. hely
IV. korcsoport
Deminger Fanni
3. hely
		
Pelikán Petra
6. hely
V. korcsoport
Kollár Lili
10. hely
VI. korcsoport
Pádár Rebeka
1. hely
		
Répás Vanda
6. hely

A verseny végén kihirdették az idei esztendő Grand Prix versenysorozat összetett győzteseit is a különböző korcsoportokban, amelyen két dabasi versenyző is az élen végzett:
IV. korcsoport
Pelikán Petra
1. hely
VI. korcsoport
Répás Vanda
1. hely
A csapat kategóriában a következő eredmények születtek dabasi
részről:
Duó: Szilágyi Réka, Pelikán Réka
4. helyezés
Deminger Fanni, Pelikán Petra
9. helyezés
A fitnesz sportággal kapcsolatos hír még az, hogy október 21. és
25. között Bennárik Dóra és Gecser Eszter Spanyolországban,
Malaga városában képviseli hazánkat, a FIT-KID Európa Kupán.
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Orrdugulással, nehezített orrlégzéssel járó homlok-, arc-,
tarkótáji fejfájások, arcüreggyulladás, hátra, a torokba
csorgó váladék, száraz, kínzó köhögés, visszatérő fülfájások
nehezítik Ön vagy gyermeke napjait, éjszakáit?
Orrhigiénés orvosi rendelésen, speciális technikával
(Proetz-módszer) megoldást kínálunk
az arra alkalmasoknál.
Dr. Jákli Györgyi
Előjegyzés: 06-20/973-6328
Dabas, Luther utca 10.
hétfő, szerda: 16.00 órától, szombat: 8.00 órától
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Mesteri ízek, fenséges zamatok!

október 27-én, 19 órakor

VENDÉGÜNK: Elsô Magyar Borház-Szeremley Birtok Kft.
AKI A BOROKAT BEMUTATJA: Szeremley László
AZ ÉTELEKET ÖSSZEÁLLÍTJA ÉS ELKÉSZÍTI:
Répás Róbert mesterszakács
PROGRAM ÁRA: 5 900 Ft/fô
Részletes felvilágosítás és asztalfoglalás:
06 30 542-0472, vagy 06 30 916-4002 • www.forsterkastely.hu

Az idei évben is gazdára talált
a Vándorbogrács-díj
A közel 20 nevező csapat közül az idén a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola nyerte meg a hagyományos Vállalkozók Napi
Főzőverseny Vándorbogrács-díját.
A számos ételkülönlegesség közül a zsűri döntése alapján a 2010.
év Dabas Étele, sőt inkább menüje a „brezáni tárkonyos leves,
Rákóczi módra”, másodiknak „felvidéki kakasperkelt tót galuskával”, valamint desszertnek a „sári gerheny fokhagymás tejföllel
vadítva”.
A zsűri köszöni valamennyi induló munkáját, a vendéglátók
ötletességét, gratulál a díjazottaknak, és jó étvágyat kíván az
íncsiklandozó Dabas Ételéhez, amelyet a Nautilus Étterem és
Panzióban is megkóstolhatnak.

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
A főzőverseny képei és a győztes recept is megtekinthető a
www.dabas.hu honlapon.

nfu@nfu.gov.hu
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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