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„Az ôsz hajában sárgul már a szalma
Színezüst szálon pókláb lengedez,
Szélfútta ágon bólogat az alma
Csípôs a reggel, ködöt permetez

Fotó: Karlik Dóra

Növények múltja: elhervadt kocsányok
Indák és vesszôk hantján leng a füst
Enyészet-kévén felcsapnak a lángok
Gyümölcszamatot dédelget az üst
Az ôsz hajában szerelem-bogáncsok;
Csak tépi hosszan, kuszálja a szél
Kifosztott földek, szántás-húzta ráncok –
A hegycsúcsokról integet a tél.”
2010. november
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„Ilyen nagy dolog a Szabadság?”

Koszorúk az emlékmûnél

A Gyóni Géza Általános Iskola diákjainak mûsora

Dabas Város Önkormányzata október 23-án szombaton, délelőtt
emlékezett az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire és mártírjaira a gyóni városközpontban lévő obeliszknél.
A rendezvény a Gyóni Géza Általános Iskola nyolcadikos diákjai
nak megható, felemelő és igényesen összeállított ünnepi műsorával
kezdődött. A diákokat Patakiné Radóczy Éva tanárnő készítette fel.
Az egybegyűlteket Kőszegi Zoltán polgármester, országgyűlési képviselő köszöntötte. Beszédében hangsúlyozta, hogy az ’56-osok által
kivívott szabadság csak több mint húsz évvel a rendszerváltás után,
idén jött el, a kétharmados szabadság váltotta valóra a forradalmárok
álmát. A rendezvény ünnepi szónoka Pásztor Gergely történelemtanár, a Humánerőforrás Bizottság elnöke volt, aki közvetlen stílusával,
anekdotizáló, példázatszerű beszédében emberközelbe hozta és minden korosztály számára érthetővé tette 1956 üzenetét.
A műsorban közreműködtek a dabasi honvédtüzérek. Korhű
magyar és orosz katonaruhákban játszottak el egy rövid barikádharcot, amelyben egy korabeli csapatszállító autó is részt vett.
A rendezvény végén az intézmények, pártok és egyesületek elhelyezték a kegyelet koszorúit az ’56-os emlékműnél a honvédtüzérek
felvezetésével.			
– szerk –

Az Önkormányzat vezetôi leróják kegyeletüket

Emlékezés a hôsökre
Magyarország történelmében kétszer volt forradalom és szabadságharc. Nem tudom, hogy ezt ki, hogyan értelmezi. Az első 1848.
március 15-én, a második 1956. október 23-án. Mindkettőt az ifjúság, az egyetemisták kezdeményezték és azon haladó szellemű
emberek vitték tovább, kik hazájuk jobb sorsát óhajtották. Minden
harcban vannak áldozatok – mindkét oldalon. Hogy kiket nevezünk hősöknek? Ezt mindig az utókor állapítja meg. Azokat, akik
akkor hősiesen helytálltak.
A megemlékezés napján alapítványunk egy jelenet imitálásával
lépett fel, melynek része volt két korabeli gépjármű (köztük egy
Csepel) is. Végigszáguldva Dabason (Gyóntól Sáriig) elismerő,
együttérző pillantások, integetések szálltak felénk. Köszönöm
minden résztvevőnek, különösképpen Malata Mihály és Rákóczi
Ferenc uraknak, akik sem idejüket, sem gépjárműveiket nem kímélve részt vettek ezen a jelentős napon, ezzel is emelve a megemlékezés korhűségét. Köszönöm, hogy ezt megtehettük.
Papst József, hö. szds.
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A dabasi honvédtüzérek barikádharca
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GYÓNI NAPOK A GYÓNI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
Az októberben megtartott Gyóni Napok rendezvénysorozatát iskolánk több programmal is gazdagította, melyeken minden korosztály
jól érezhette magát.
Október 15-én délután „teret adtunk” egy kerékpáros Road
Show-nak. Itt nemcsak egy bemutatót nézhettek végig a gyerekek,
de kipróbálhatták KRESZ-tudásukat és kerékpáros ügyességüket.
Ráadásként kisorsoltunk egy kerékpárt is. Október 19-én Kurdics
Mihály nyugalmazott rendőr alezredes nyers, reális, szókimondó
stílusában, hatásos és meggyőző érveket tárt fel a drog és az alkohol valós veszélyeiről.
A következő napon szakmai délutánt rendeztünk a kistérség
osztályfőnöki munkaközösség-vezetői részére. A témát az adta,
hogy az iskolákban egyre inkább központi szerepet kap a fegyelmezés, a nevelés. Arról beszélgettünk, hogy mit tesznek az iskolák a
megváltozott helyzetben, milyen módszereik, lehetőségeik vannak
a fegyelmezésre, nevelésre? A délutánt a gyerekek által előadott tanórai jelenetekkel próbáltuk érdekessé és tanulságossá tenni.
Dömők Antalné Marika 40 éve tart énekkart iskolánkban.
Ebből az alkalomból október 22-én énekkaros találkozót szerveztünk. Nemcsak jelenlegi énekkaraink (gyermek és felnőtt) szerepeltek, hanem minden jelenlévő régi tag is énekelt. Régi tanítványok
vezényeltek: Kollár Lászlóné, Kabai Jolán és Dömők Virág. Az estét
beszélgetés, az emlékek felelevenítése zárta.
Reméljük, hogy programjainkkal gazdagítottuk városunk kulturális életét. Köszönjük Dabas Város Önkormányzatának támogatását.
Balázsné Hábli Ágnes igazgatóhelyettes

Kerékpáros road show az iskolaudvaron

A régi és új énekkarosok találkozója

„Halkabban járjon, aki él”

Fotók: Karlik Dóra

Jelenetek a Kúria Kompánia elôadásából

A Gyóni Napok utolsó napján, október 24-én, vasárnap délután
Gyóni Gézára emlékezett a Kúria Kompánia és közönsége a Halász
Móricz-kúria nagytermében. A színjátszók nem szokványos pódium
műsor formájában, hanem egy dramatizált életrajz keretében elevenítették fel Gyóni Géza sorsának legfontosabb mozzanatait. A cselekményszál két helyszínen futott. A kávéházi hangulat bensőséges
atmoszférájában a hátország eseményei és az egyszerű polgárok
Gyóni Gézához való viszonyulása jelent meg. A harcok színhelye és a
fogolytábor félelmekkel és kínszenvedéssel teli légköre szívbemarkolóan jelenítette meg az emberi szenvedést és kiszolgáltatottságot a
költő versein és korabeli katonadalokon keresztül.
A műfajilag nehezen behatárolható produkciót Buzogány Márta
színművész szerkesztette és rendezte. Jó volt látni, hogy a különböző
korosztályú, képzettségű és más-más adottságokkal megáldott szereplők milyen odaadással és tisztelettel játszottak ezen a délutánon. A
költő és a néző iránti alázat, a csapatszellem és a színjátszás szeretete
érzékelhető volt a lámpalázból fakadó apró bakik ellenére is.
Az összeállításban részt vett: Bábel Antónia, Bartha Erzsébet,
Buzogány Márta, Csontos Dóra, Fekete Ilona, Feldman Gabriella,
Feldman László, Ferenczi Margit, Garajszki László, Hegóczki Xénia,
Joó Tibor, Lakos Árpád, Mrázné Kosztolányi Judit, Petróczi Attiláné,
Zsiga Tamás, Dibusz Ferenc és Zsuffa Aba.
Kapui Á.
2010. november
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Prakovszky, a siket kovács visszatért
1963 májusában a hat éve működő Magyar
Televízió egyik stábja felforgatta a gyóni
evangélikus gyülekezet életét.
Történt mindez azért, mert akkoriban
gyülekezetünk templomát találták ideális
helyszínnek a Prakovszky, a siket kovács c.
Mikszáth-novella tévéfilmváltozata forgatásának helyszínéül. Érdekes adat, hogy
ezért cserébe 2500 Ft-ot fizetett a televízió,
valamint a templomot is kitakarították. A
filmhez mintegy 100 statisztát válogattak
ki a helyiek közül, akik ezáltal megörökíttettek az utókor számára, valamint testközelből ismerhették meg a kor sztárjait.
Az akkori szereplők és szemtanúk a filme-

zés napjait azóta is emlegetik. Sokaknak
van ide vonatkozó történetük, amelyeket
meghallgathattunk a Gyóni Napok keretében, a forgatás helyszínén, a templomban
rendezett vetítés után, egy múltidéző
beszélgetés keretében.
Ezt követően egy szerény szeretetvendégség következett, ahol az emlékek felelevenítése kötetlenebb formában folytatódhatott. Köszönjük a Mag Televízió segítségét, amelynek munkatársai biztosították az
alkalom lebonyolításának technikai felté
teleit.
László Milán
evangélikus lelkész

Nyitott templomok – nyitott szívek egy falat kenyérrel

Fotó: Karlik Balázs

Októberben a három felekezet ismét megnyitotta kapuit egy egész estére azok előtt,
akik elcsendesedésre vágytak Isten hajlékaiban. A templomjárás a református gyülekezetből indult. Első állomásként a baróti
testvérváros kórusa csodálatos énekeivel
alapozta meg a csendséta hangulatát.
Természetesen itt nem arra kell gondolnunk, hogy némán és hangtalanul jártakkeltek a látogatók. Lelkükben próbálták
meg egy pillanatra azt a csendet megtalálni,
amelyhez tökéletes helyszínt jelent az Isten
háza. Érdeklődésben nem volt hiány, hiszen
Fekete László lelkipásztor egymás után
válaszolta meg a rengeteg feltett kérdést,
amelyek a templom felújítását, valamint
annak történetét érintették, így közvetlen
beszélgetés is kialakulhatott. Második állomásként a római katolikus templom következett, majd a templomjárás utolsó helyszíne az evangélikus templom volt, amely gyertyák pislákoló fényében, termésekkel és
különféle díszítésekkel várta látogatóit. A
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gyülekezet énekkara a „…Mindennapi
kenyerünket add meg nekünk ma…” című
énekes-zenés áhítattal szolgált a jelenlévőknek. Az igei szolgálat a mindennapi kenyér
mint lelki táplálék gondolatát járta körül.
Többek között elhangzott, hogy nemcsak
kenyérrel él az ember, hanem lelke is van, és
a lelkét is táplálnia kell. Testünk karbantartására sok időt és gondot fordítunk, a lélekre viszont nagyon keveset vagy sok ember
semmit nem fordít. Jézustól sokan akarnak
ajándékokat kapni, de Őt magát elutasítják.
Kenyér kell, de Jézus nem. Jézus testét enni
azt jelenti: eggyé válni vele, azonosulni az Ő
akaratával. Ahogyan a kenyér azzal, aki
megeszi. Így Jézus kezdi élni a maga életét
az ilyen hívőben. A templomjárók együtt
imádkoztak azokért, akik nélkülözik a
mindennapi kenyeret és mindazokért, akik
számára nem fontos a lelki betevő. Az alkalom interaktív volt, ugyanis a szolgálattevők
három, templomon belül létrehozott állomáshoz hívták a résztvevőket. Az egyik a

„tulajdonságaink tükre” volt, ahol negatív és
pozitív jellemzőket szemlélhettek, valamint
kis papírokra kiegészíthették saját gondolataikkal az érdeklődők. Másodikként az
imádságsarok következett, ahol kinyitott
Biblia és néhány meditatív gondolat várta
azokat, akik számára fontos a fohász. A
harmadik asztalon mécseseket gyújthattak
meg mindazok, akik a már előrement szeretteikre emlékeztek. Zárásként a baróti
kórus örvendeztette meg a gyülekezetet
néhány énekkel, amelyek közül megható
volt hallani az evangélikus himnuszt. A
távozók a templomkapuban nemzetiszínű
szalaggal átkötött kis cipót vihettek haza
magukkal, amely által kézzelfoghatóvá vált
a mindennapi kenyér a Vogtland pékség
jóvoltából. Köszönjük az adományukat,
valamint az Önkormányzat, Pálinkásné
Balázs Tünde segítségét és mindazok szolgálatát, amely nélkül nem valósíthattuk
volna meg elképzeléseinket.
Valentínyi Erzsébet evangélikus lelkész
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„Énekeljetek az Úrnak új éneket!…”

KÓRUSTALÁLKOZÓ A GYÓNI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN

A gyóni kórus

Az öt gyülekezetből csaknem 100 fő, férfiak és nők vegyeskórusa
énekeikkel és kórusműveikkel kápráztattak el bennünket. Felhan
goztak ismerős és kedvelt egyházi énekek, zsoltárok és dicséretek.
A dabasi és inárcsi református kórus tagjai között jelen volt a dabasi
gyülekezet lelkipásztora, Csontos József is.
Az örkényi református gyülekezet kórusának tagjai között pedig
Szemők Andrea lelkésznő volt jelen.
A gyóni evangélikus gyülekezet kórusát Valentínyi Erzsébet evangélikus lelkésznő vezette, gitárkísérettel.
Majd következett az alsónémedi református gyülekezet fiata
labbakból álló kórusa. Számunkra egy igen érdekes és ritkán hallható
zeneszerszám – harangok – kíséretével énekelték református dicséreteinket.
Végül a messzi távolból érkezett erdélyi, baróti testvéreink kórusa
szolgált. A csaknem másfél órás együttlétünk végén minden jelenlévő
kórustagot és testvért megajándékoztunk egy-egy gyertyával, amelyen
templomunk képe is látható, valamint emlékbe erre az alkalomra
készült bibliajelzővel köszöntük meg mindenkinek a színvonalas és
tartalmas műsorát.
„Énekeljetek az Úrnak új éneket!…” Ezen a délutánon valóban mindenki énekszóval is magasztalta és áldotta az Urat!

A kórustalálkozónk zárásaként együtt énekeltük el egy-egy égő
gyertyával a kézben, Fekete Balázs Péter trombitakíséretével az Erdélyi
Himnuszt, sokunk szemébe könnyeket csalogatva. Nagyon megható
élményben volt mindenkinek része.
Találkozónk után vacsorával láttuk vendégül a baróti testvéreket. A
vacsora végén újra dalra fakadt a meghitt közösség. Fekete Balázs Péter
és Fekete Anna Krisztina énekelt, és vele együtt mindenki szívéből felfakadtak a kedves, szép, régi erdélyi és magyar nóták, dallamok.
A baróti testvérek erre a neves alkalomra magukkal hozták városuk
szép zászlaját, amire megemlékezésül egy szalagot tettünk, „Énekelje
tek az Úrnak új éneket!” zsoltárvers-szöveggel, az első kórustalálkozónk emlékére.
Nagyon hálásak voltunk ezért a találkozóért, melyen mindenki
nagyon jól érezte magát, és abban a reményben köszöntünk el egymástól, hogy hamarosan újra találkozhatunk. Ha Isten is úgy akarja, a szeretetteljes meghívásukra náluk is eltölthetünk majd néhány napot.
Fekete László gyóni ref. lelkész

Fotók: Karlik Dóra

Október 16-án 16.00 órakor a Gyóni Napok kulturális rendezvénysorozat menetében első alkalommal rendezhettük meg a kórustalálkozót
templomunkban.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a négy meghívott dabasi, örkényi,
alsónémedi és gyóni evangélikus gyülekezet kórusa mellett a testvér
város, Barót református gyülekezetének Zatureczky-kórusa is eljött
hozzánk. Dabas Város Önkormányzatának meghívására 38 fővel érkezett, köztük a három lelkipásztor is, akik elkísérték a csoportot.
Rövid itt-tartózkodásuk ideje alatt igen tartalmas programokban
lehetett részük. A szombat délutáni alkalmat már nagyon várta mindenki, noha tudtuk, ugyanezen a napon több más városi rendezvény
között kellett a dabasi lakosoknak és vendégeinknek választaniuk.
Nagyon hálásak voltunk, hogy a gyülekezetünk tagjai mellett
Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester asszony kíséretével többen is
megtiszteltek jelenlétükkel, akinek ezúton is szeretnénk megköszönni,
hogy az Önkormányzat pénzbeni támogatást is nyújtott a találkozónk
zökkenőmentes lebonyolításához.

A barótiak csoportja városuk zászlójával

Adventi Városházi Est
Dabas Város Önkormányzata november 28-án, vasárnap,
új helyen tartja adventi rendezvényét.
Idén, a 16.00 órakor kezdődő programokra,
a Szent István úti új Bóbita Óvoda elé invitáljuk
a Kedves Érdeklődőket,
ahol az ovisok kis műsorral várják a látogatókat.
A családok megnézhetik a betlehemi jászlat, meglátogathatják
az állatsimogatót, forró teát és illatos forralt bort
kortyolgathatnak a hideg ellen.
A gyerekek kézműves foglalkozásokon vehetnek részt az óvodában.

18.00 órakor a városi kórus várja Önöket
az alsódabasi katolikus templomban
(az óvoda szomszédságában)
hagyományos adventi koncertjével.
2010. november
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Középpont kórustalálkozó és Szeretet és Összetartozás Ünnepe
December 4-én 16.00 órától kerül sor az Ország Közepe Kistérségi Társulás és Dabas Város Önkormányzata
közös programjára a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola tornatermében.
A műsorban részt vesz a kistérség tíz településének gyermekkórusa Street Gábor vezényletével.
Reméljük, hogy a 200 gyermekhangra épülő program elnyeri az Önök tetszését, és sokan eljönnek erre az ünnepre.

„MESEVÁR” HÍREK
Egyre többen látogatták óvodánkat a „Gyóni Napok” rendezvénysorozat keretében meghirdetett óvodai nyílt napon. Ezen a délelőttön lehetőséget adtunk arra, hogy bárki betekinthessen óvodás csoportjaink mindennapi életébe. Zenei foglalkozást, mozgásos tevékenységet, bábozást, mesélést láthatott az, aki kíváncsi volt gyermekeink mindennapjaira.
„Ölelj át” programunkból is ízelítőt kaphattak az érdeklődők. Az
anyukák megtapasztalhatták azt a fantasztikus élményt, amikor
gyermekükkel együtt felszabadultan játszhatnak, elfeledve a napi
gondokat. Ezek a zenei kétszemélyes játékok erősítik az anya-gyermek kapcsolatot, a kettejük közti érzelmi kötődést.
A délelőtt folyamán lehetőség volt még diafilmet és régi, nagyon
kedvelt bábfilmet is megtekinteni.
A Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola igazgatója és helyettese
határon túlról érkezett vendégeket hozott óvodánkba. A brassói
fiatalok nagy érdeklődéssel járták be intézményünket, felidézték

óvodás éveiket, összehasonlították a jelen körülményeket azzal az
idővel, amikor ők voltak kicsik.
A fiatalok és tanáraik megtekintették még Ovi-galériánkban az
éppen aktuális „Kosár-Kosárfonás” kiállításunkat is.
Hizsnyai Péterné óvodavezető

A brassói diákok látogatása az óvodában

Kenyérünnep a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola és Kollégiumban
Október 16. a Kenyér Világnapja. E jeles napot az
iskola Diákönkormányzata és tanárai 2010. október
20-án ünnepelték Rudas Anita tanárnô irányításával.
Az iskola udvarán berendezett jurtában Bakkai Éva tanárnő az
iskolai ÖKO Klub vezetője köszöntötte a szépszámban megjelent
helyi és a határon túlról érkezett vendégeket. Ezt követően Bálintné
Reiszki Zsuzsanna védőnő tartott rövid előadást a reformtáplálkozásról, majd elérkezett a nap fénypontja, a tészta dagasztása,
kelesztése, nyújtása, töltése. Ez idő alatt Háda Csaba tanár úr felügyelete mellett a diákok befűtötték a kemencéket, amelyekben
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pirosra sültek a kenyerek, kalácsok, bukták. A frissen sült pékáru
látványa és illata meghozta a jelenlévők étvágyát. A lilahagymás
zsíros kenyérnek, a házi készítésű szilva- és sárgabaracklekváros
buktának, a magvas süteményeknek nagy sikere volt, de a jelenlévők megízlelhették az ukrán árpakenyeret és a székely pityókás
kenyeret is. A rendezvény sikeréhez a jurtában kiállított, régi idők
hangulatát idéző falvédők is hozzájárultak, melyek az örök fohász
üzenetét közvetítették: „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk
ma…”, ám ne feledd: „Nem csak kenyérrel él az ember…”
Valentyikné Szakál Márta

intézményeink hírei

Szlovén–magyar közös projekt a Kossuth Lajos Általános Iskolában
Várakozással teli öröm töltötte el szívünket
ebben a tanévkezdésben is, ugyanis vendégfogadásra készültünk már szeptember elejétől. Szlovéniából vártuk testvériskoláink
diákjait és tanárait, akik szeptember 27-én
meg is érkeztek. Ettől az időponttól kezdve
városszerte mindenki azon fáradozott,
hogy vendégeink ellátása zavartalan legyen.
A programban idén is két intézmény vett
részt az Önkormányzat Sport-és Kulturális
Bizottságának irányításával és támogatásával. Nehéz megfogalmazni azt a példaértékű együttműködést, amellyel a város intézményeiben dolgozók és a vendégváró szülők a program sikeréhez hozzájárultak.
Segítségükkel sikerült közösen megszerveznünk azokat a programokat, amelyek
bővítették a diákok ismereteit Magyar
országról és az itt élő emberek életviteléről.
Vendégeink már az első napon megtanulhattak néhány magyaros tánclépést,

hiszen a Táncsics Mihály Gimnázium diákjai a táncházak hangulatát megidéző programmal készültek. A felnőttek és a diákok
is összeismerkedtek a közös tánc során.
Öröm volt nézni azt, ahogyan a ljubljanai
iskolák igazgatói, Ljubica Kosmar és
Martha, a kórusvezető Dalila és a projectvezető Herman László is beálltak a körbe és
táncoltak. Sikeres volt a Kossuth Zsuzsanna
Szakképző Iskola előadótermében a szlovén kisdiákok koncertje. Ők nemcsak
nálunk szerepeltek, hanem Kecskeméten és
Budapesten is egy-egy általános iskolában.
Budapesten az Országház épülete még
a magyar diákokat is elbűvölte. Vendégeink
is áhítattal nézték a gyönyörű és díszes
üvegablakokat, a kézzel szőtt szőnyegeket
és a keleties hangulatot idéző kupolákat.
Meglepetésüket csak fokozta, hogy Kőszegi
Zoltán polgármesterrel is találkozhattak az
épületben, aki bemutatta nekik azt a helyet,

ahol a parlamenti képviselők dolgoznak. A
budapesti kirándulást még egy operaházi
próba megtekintése és az esti dunai hajókázás tette színesebbé. Az utolsó napra tervezett kalandparki program és a fogathajtó
bemutató Holle János farmján nagyon jól
sikerült.
A program lezárásaként a projektben
részt vevő iskolák igazgatói, az Önkor
mányzat Kulturális Bizottságát képviselő
Kuli Imre, az iskolák projektvezetői,
Herman László és Révészné Kondics Csilla,
valamint a diákokat és szülőket koordináló
tanárok, Beséné Lakatos Éva és Horváth
Barbara közösen értékelték a magyarországi
projektet, majd egy búcsúebéddel lezárták a
programot. Megbeszéltük, hogy hamarosan
találkozunk, és újabb szép napokat töltünk
majd el egymás társaságában.
Farkas Józsefné
igazgató

Ôszi ünnepeink
Szeptember 20-tól kezdődött el az Őszi
ünnepeink címet viselő iskolai projektünk.
Ezek a napok változatosan, izgalmasan teltek
intézményünkben. Szeptember 20-án iskolánk névadójára emlékeztünk a Kossuth-napi
rendezvényeinkkel, ünnepélyes keretek
között megnyitottuk a három hetet meghaladó projektünket. Az első héten az alsósaink
ellátogattak a Kossuth Házba, a református
templomba, a felsősök pedig szép műsorral
avatták fel az iskolánk korábbi igazgatójának,
Kálvin Laci bácsinak állított kopjafát. Még
aznap délután családi vetélkedőre jöttünk
össze a szülőkkel a DDS-be. Szeptember
25-én a Dabasi Napok keretében gyermekprogramokkal vártuk a kicsiket és nagyokat,
és kihirdettük a pályázatainkat.
A második héten mindkét tagozaton megemlékeztünk a pákozdi csatáról, és a felsős
diákjaink ellátogattak Pákozdra a Katonai
Emlékparkba. Szeptember 30. a népmese

napja hangulatában telt el, a kicsiknek meséket olvastak fel a tanító nénik, és szép illusztrációk készültek. Ezen a héten zajlott a papírgyűjtés is. A 2. b osztályosaink alma-és szőlőszüreten vettek részt, a többiek pedig a helyi
Tájházban ismerkedhettek a dióverés, a
kukoricamorzsolás és kukoricafosztás élményével.
A harmadik hetünket a felsősök Kossuthdalversenyével kezdtük. Az alsós kisdiákok
színes műsorral mutatkoztak be a népszokásokat felelevenítő Mihály-napi kirakodó
vásáron. Még ezen a héten megemlékeztünk
az aradi vértanúkról. 17.00 órakor a felsős
diákok a Kossuth Háznál gyülekeztek és
fáklyás felvonulással zárták a megemlékezést
Kossuth László sírjánál.
A negyedik héten alma-, burgonya-, tök-,
dió- és kukoricanapot szerveztek az alsós
kollégáink. A felsős diákok katonai ruhákat
és fegyvereket nézhettek és próbálhattak ki
Papst József bemutatóján, és a pályázatok
leadására készültek.
Az ötödik hetünk nagyon mozgalmas volt,
hiszen a projekt értékelésére, az elkészített
munkák kiállítására került sor. A kicsik
madárijesztőket öltöztettek, és mindkét épületben kiállítást szerveztek az elkészített
darabokból. A felső tagozatosok zászlói, a
szónoklatok, a riportok, a portrék és egyéb

dokumentumok még most is díszítik az iskola folyosóit. A projekt kiemelkedő eseménye
volt a városi könyvtárban lebonyolított maratoni felolvasó délutánunk, ahol a kiválasztott
szövegeinkkel méltón emlékeztünk az 1956os eseményekre.
Ünnepélyes keretek között zártuk le a
szeptember 20-án elkezdett projektünket a
hónap utolsó előtti hetén. Nagy várakozással
jött el mindenki a zárásra, hiszen a pályázatokon és a rendezvényeken való szereplésért
folyamatosan Kossuth-bankókat, vagyis pontokat szerezhettek az osztályok, és a legtöbb
pontot elért osztály kaphatta meg a Kossuthosztály címet. Óriási taps köszöntötte a győztes osztályokat, mindenkinek szólt, aki a projektben dolgozott – az iskola dolgozóinak, a
projekt vezetőinek, diákjainak, a szülőknek
és a vendégeknek is, akik megtiszteltek bennünket látogatásukkal.
Farkas Józsefné igazgató
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Székesfehérvári Képzô- és Iparmûvészek kiállítása a Kossuth Ház Galériában
Október 22-én, pénteken este 5 órakor nyílt meg a Galériában a
Székesfehérvári Művészek Társasága Tagjainak műveiből rendezett
kiállítás.
Az 1992-ben alakult Székesfehérvári Művészek Társasága
képző- és iparművészek önkéntes társulása egyesületi formában.
Az egyesületnek 39 tagja van – jelentős részük a Magyar Alkotó
művészek Országos Egyesületének is tagja.
A dabasi kiállításon 27 alkotó – festő, grafikus, tervezőgrafikus,
keramikus – 82 munkája került bemutatásra. Köztük Revák István
hernádi illetőségű, Fehérváron élő festő 3 nagyméretű olajfestménye – akit azért indokolt külön említeni, mert a Galéria következő
– november 29-én nyíló – kiállításán az ő eddigi munkásságának
bemutatására kerül sor.
A székesfehérvári művészek kiállításának megnyitója a már megszokott ünnepélyes és emelkedett hangulatban zajlott le. Az ünnepélyességhez nagymértékben hozzájárult Valentyik Anna előadóművész nagyszerű éneke és versmondása.
A kiállítást Pinke Miklós festőművész, a Művészek Társaságának
alapító tagja nyitotta meg. Megnyitó beszédében ismertette a művészeti műhely létrehozásának történetét, beszélt a közösség céljairól
és megköszönte a házigazdáknak a szép környezetben, értő módon
megrendezett tárlatot és a szíves vendéglátást. A kiállításmegnyitóra
14 tagú művészdelegáció érkezett, akik szintén elismerésüket fejez-

ték ki a kiállítás megszervezéséért és megrendezéséért, utóbbi
Kerekes László szakértelmét dicséri. A székesfehérvári művészek a
megnyitót követően baráti beszélgetést folytattak a szépszámban
megjelent, Dabason és környékén élő, hivatásos és műkedvelő alkotókkal.
Ez a művészeti esemény jól szolgálta a Művelődési Központnak
azt a célját és törekvését, hogy egyre szélesebb körben megismertesse a helyi, képzőművészet iránt érdeklődő közönséget a magyar kortárs képzőművészet alkotásaival, a hazai művészeti műhelyek tevékenységével.
Tapodi Katalin

mûvelôdési házak az újjáépítésért
A Magyar Népművelők Egyesülete XXVII. Vándorgyűlésén
Szombathelyen felhívással fordult minden művelődési és közösségi
házhoz, hogy a vörösiszap katasztrófa által okozott károk enyhítésére és az újjáépítés támogatására 2010. november 11–14. között a
REKULT projekt keretében – megmutatva a társadalomnak a kulturális szakma összefogó erejét – szervezzenek olyan rendezvényeket, amelyek bevételei az újjáépítést szolgálják.

A Kossuth Művelődési Központ – a lakosság támogatására számítva – csatlakozik a meghirdetett programhoz.
A jótékonysági program műsora
„Én, Karády Katalin” – Valentyik Anna előadóművész estje
Zongorán kísér: Oláh Gergely
A műsorban közreműködik Fazekas Anna Dorottya,
a dabasi Táncsics Mihály Gimnázium tanulója
A program védnöke: Kőszegi Zoltán polgármester, ország
gyűlési képviselő
A rendezvény időpontja: 2010. november 13. (szombat) 18.00 óra
Helye: Kossuth Művelődési Központ (2370 Dabas, Szt. István u. 58.)
Támogató jegyek 1000 Ft-os áron kaphatók a Kossuth
Művelődési Központban, hétköznap 8.00–19.00 óra között.
Akik a rendezvényen nem kívánnak részt venni, de támogatásukkal segíteni szeretnék a katasztrófa áldozatait, azok pártoló
jegyet vásárolhatnak a művelődési központban, a fent jelzett időpontokban.
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A bevételt az intézmény a Magyar Népművelők Egyesülete erre a
célra elkülönített számlájára fizeti be, ahonnan az országosan
befolyt támogatás egy összegben kerül átutalásra a Magyar
Kármentő Alapba.

intézményeink hírei

KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
november havi programok

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

RENDEZVÉNYEK
TÁNCHÁZ ÉS KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
2010. november 20., szombat 16.00 órától
A táncházat vezeti Farkas Gábor. A kézműves foglalkozáson
adventi koszorút készíthetnek az érdeklődők.
Mocorgó – outdoor szociális
készségfejlesztő foglalkozás
2010. november 6–7. (szombat–vasárnap)
Az egyszülős családban, illetve három- és többgyerekes családban
élő, 11–12 éves gyerekeknek szervezett szabadtéri élménypedagógiai
program a TÁMOP pályázat keretében kerül megrendezésre.
A foglalkozások vezetői: Scheitz Katalin pszichológus és Skaliczky
Dávid szociálpedagógus.

CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAI
Forgatós néptánccsoport: péntek 19.00–22.00 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
Őszirózsa Népdalkör: szerda 17.00– 19.00 óráig

Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub programja: november 6. szombat
15.00 órától
Látássérültek Egyesülete évzáró rendezvény: november 20., szombat 10.00–15.00 óra

Novemberben induló csoportjaink:
Kezdő gyermek citeracsoport: péntek 15.00–16.30 óráig
oktató: Szlama Ildikó
Informatikai tanfolyamok: november 18-tól minden csütörtök és
péntek délelőtt és délután

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

KIÁLLÍTÁS
SZÉKESFEHÉRVÁRI KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZEK
KIÁLLÍTÁSA
A kiállítás november 19-ig tekinthető meg.
H.–P.: 9.00–17.00 óráig.
Hétvégén előre egyeztetett időpontban. (Tel.: 29/362-545)
REVÁK ISTVÁN FESTŐ- ÉS GRAFIKUSMŰVÉSZ
KIÁLLÍTÁSA
Revák István Hernádon és Székesfehérváron él és alkot. Több
önálló és neves országos csoportos kiállításon vett részt. Tagja
a Székesfehérvári Művészek Társaságának, akiknek munkái jelenleg
láthatóak a Kossuth Házban.
A kiállítás megnyitója: november 29., hétfő, 17.00 óra

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

X. Regionális Népzenei Találkozó a Kossuth Mûvelôdési Központban
Idén tizedik alkalommal rendeztük meg a Regionális Népzenei
Találkozót az intézményben. A rendezvényt 14 órakor Pásztor
Gergely, Dabas Város Önkormányzata Humánerőforrás
Bizottságának elnöke nyitotta meg, majd a művelődési központ
gyermek néptánccsoportja dél-alföldi táncokból összeállított előadását tekinthették meg a résztvevők.
A találkozón fellépő csoportok és szólisták bemutatóit szakmai
zsűri értékelte. A zsűri tagjai Birinyi József népzenekutató, a
KÓTA társelnöke; Kovács László, a Népművészet Ifjú Mestere és
Dévai János, a Magyar Rádió népzenei szerkesztője voltak. A programot az Orchidea Népdalkör és a Szederinda Citerazenekar előadása színesítette. A csoportok bemutatkozását követően a művelődési központ hideg „parasztvacsorával” és a résztvevők által
készített házi süteményekkel látott vendégül mindenkit. A szakmai értékelés előtt a Borovenka Tánccsoport színvonalas előadását
tekinthették meg az érdeklődők, majd a minősítő oklevelek átadására került sor.

A résztvevők felkészültségét bizonyítják a minősítések. Az egyéni kategóriában országos szinten ifj. Szlama László arany fokozatot,
térségi szinten Beregszászy Károly Tibor dicséretes, Petrovicsné
Bárkányi Dolli megfelelt fokozatot kapott. A csoportok, együttesek
kategóriájában országos szinten a Kéknefelejcs Citerazenekar
Arany Páva, a Bazsalicska Citerazenekar, a Margaréta Citerazenekar
és a Rozmaring Hagyományőrző Asszonykórus arany, a Kékibolya
Népdalkör ezüst fokozatot, térségi szinten a Délegyházi Népdalkör
és Citerazenekar kiváló, a Galagonya Citerazenekar dicséretes, az
Őszirózsa Népdalkör pedig megfelelt fokozatot nyert el.
A minősült csoportoknak ezúton is gratulálunk!
A minősítő oklevelek átadása utáni ünnepélyes hangulatot fokozta a vendégek közös éneke, amelyet a Szederinda Citerazenekar
kísért. A rendezvény zárásaként a Kéknefelejcs Citerazenekar tartott jókedvű, moldvai táncházat.
Németh Anikó
2010. november
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Amikor a népzene „arannyá” válik
Október 17-én, került sor a X. Regionális Népzenei Találkozóra és Minôsítôre a Kossuth Mûvelôdési Ház színpadán. A rangos rendezvényen a Szlama család mindkét generációja és
csoportjaik nagy sikert arattak. Az eredmények kapcsán Szlama Ildikóval Szabó Józsefné, a Bazsalicska Citerazenekar tagja beszélgetett.

– Kedves Ildi! Milyen érzés volt pénteken a
színpadon állni, amikor Birinyi József, a
KÓTA elnökhelyettese méltatta a generációkat, köztük a ti családotokat?
– Nagyon jó érzés volt úgy ott állni a
színpadon, hogy apukám és öcsém is ott
volt mellettem. Megható volt az egész jelenet, mindhárman izgultunk, hogy milyen
fokozatot kapunk. Lackó az egyéni szereplése miatt, apa legalább négy csoportjának
az eredményeit várta, én pedig a gyerek
csoportom minősítése miatt voltam izgatott. De ez így mégsem igaz, talán még jobban szurkoltunk egymásnak, mint magunknak, nagyon erős érzelmi töltetük volt
azoknak a perceknek.
– Édesapád indított benneteket és sok más
embert a zenélésre. Te mikor kezdted?
– Sosem felejtem el, amikor kicsik voltunk, csak úgy tudtunk elaludni, ha apa
citerázott nekünk. Akkor ő még sehol sem
tanított, csak a családnak vette elő a hangszert, amire mi rászoktunk és minden lefekvés előtt követeltük. Azt hiszem, első osztályos lehettem vagy nagycsoportos, mikor
elkezdte mutogatni nekem a dalokat, az
biztos, hogy még nem tudtam olvasni. Egykét évre rá kezdett el tanítani a Művelődési
Házban, és ennek a csoportnak kezdettől
fogva tagja voltam.
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– Mesélj arról, amikor először álltál fel
édesapáddal és a testvéreiddel a színpadra!
– A testvéreim később kezdtek el citerázni, mint én, ez adódik abból is, hogy két
és fél évvel idősebb vagyok náluk. Dóri már
az óvodás ballagáson fellépett a citerával, de
még nem csatlakozott a csoporthoz.
Lackóban sokkal később érett meg a népzene szeretete, ő mindig azt mondta, hogy
neki nehéz lenne citerázni, őt nem érdekli a
dolog, és lásd miből lesz a cserebogár...
Egyik évben a megszokott Csutorás tábor
előtt két nappal Lackó megkérdezte, hogy
nem jöhetne-e velünk, őt mégis érdekelné a
citera. Nála így kezdődött. A nagycsoport
kb. hat éve működött, amikor elindult egy
új kezdő csoport, ahová csatlakoztak a testvéreim is. Pár évig mi nem egy csoportban
játszottunk, így nem igazán léptünk fel
közösen, kivéve a családi rendezvényeken,
mert nem múlhatott el úgy karácsony,
szülinap, hogy ne citeráztunk volna.
– 15 éves az együttesetek, a Kéknefelejcs.
Minden díjat megkaptatok, ami elérhető.
Arany Páva díjasok lettetek, nem először.
Fogtok-e jubileumot ünnepelni?
– Remélem. Mi szeretünk mindent
megünnepelni. Nemcsak citeracsoport
vagyunk, hanem egy nagy család. Sok programot csinálunk közösen, pár éve rendsze-

resen elmegyünk nyári „citera edzőtáborba” is, amikor elvonulunk, zenélünk, bulizunk együtt. Ez nagyon nagy élmény.
Általában egy-egy feszített, készülős időszak után is megadjuk a módját az ünneplésnek...
– Készítettetek egy CD-t. Hogyan lehet
hozzájutni? Lesz-e lemezbemutató koncert?
– A CD-vel egy álmunk vált valóra, már
csak ez hiányzott a citerás életművünkhöz,
hiszen ahogy mondtad, a legtöbb fokozatot
már elértük, persze nem gondolom úgy,
hogy nem lehetne még fejlődnünk. Nagyon
szeretnénk CD-bemutató koncertet, remélem, ez még idén meg is valósulhat. A
CD-hez való hozzájutásról én nem tudok
nyilatkozni. Az Önkormányzat támogatta
CD-nk megvalósítását, amit ezúton is
nagyon köszönünk, úgy gondolom, a terjesztését is ők szervezik.
– Már te is tanítod a kisebbeket citerázni, a
te együttesed is arany minősítést kapott. Hogy
érezted magad, amikor ezt megtudtad?
– Nagyon boldog voltam! Nem számítottam arany fokozatra, az ezüstnek is
nagyon örültünk volna. Büszke vagyok a
tanítványaimra, nagyon sokat dolgoztak,
számíthattam rájuk, és sikerült a maximumot kihozniuk magukból a színpadon is,
azt hiszem, én jobban izgultam, mint ők.
– Testvéreid közül Lackó, aki szintén aranyat nyert most, egyértelműen muzsikus pályára készül. Övé a Szederinda Együttes. Hogy
fér meg ennyi „növény” egy családban?
– Lackó rendkívül tehetséges, felnézünk
rá, már ő tanít minket, kétségkívül nagy
sikereket fog még elérni. Ez nem a tipikus
két dudás nem fér meg egy csárdában felállás. Nagyon jó, hogy közös a népzene iránti
szeretetünk, imádom, amikor mindhárman
otthon vagyunk és együtt zenélhetünk.
Nyáron sokszor kiülünk a kertbe, áthívjuk
apát, esetleg citerásokat, barátokat és elzenélgetünk hajnalig. Nagyon jó érzés, hogy
nem kell messzire mennem, hogy ezt átéljem, hiszen megtalálom a családban a társaimat. Azt hiszem, a zene a mi közös nyelvünk.
– Apukád a példaképed?
– Apa természetesen a példaképem,
mindig kikérem a véleményét egy-egy csokor összeállításánál, vagy most a minősítő
előtt is sokszor meghallgatott minket és
visszajelzéseket adott a fejlesztendő területekről. Nagyon szeretem benne, hogy tud
kellően kritikus lenni, azt hiszem, sokszor
kritikusabb, mint a zsűri. Amikor apa a fel-
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lépésünk után azt mondta, hogy szuper
volt, szerinte ez biztos arany fokozat, el sem
akartam hinni. Ő nem mondana ilyen, ha
nem úgy gondolná...
– Napi munkája mellett hány együttest
vezet és hányat patronál?
– Már össze sem tudom számolni, egy
ideje elvesztettem a fonalat. Az biztos, hogy
mindennap megy valahova próbát tartani.
És a népzenei találkozók előtt csak bővül a
kör, hiszen több asszonykórus, zenekar felkéri, hogy segítsen nekik, hallgassa meg
őket, adjon szakmai tanácsokat.
– Te nemcsak a lánya vagy, már kollégája
is, hiszen mindketten vezettek zenekart. Te
hogyan látod? Mi az ő nagy titka? Hiszen
amihez csak nyúl, előbb-utóbb „arannyá” változik?
– Apa nagyon lelkiismeretes, ha valamibe belefog, azt nem hagyja félbe. Csak úgy
vállal el csoportokat, ha tudja, hogy kellőképpen tud velük foglalkozni, ha mégis
rájön, hogy nem fér bele az idejébe az újabb
tanítás, akkor sem hagyja ott a csoportot,
inkább a szabadidejét rövidíti meg. Semmit
sem szeret fél energiával csinálni, ha már

látja, hogy a csoportban van lehetőség, lelkesek, ügyesek, megpróbálja kihozni belőlük a maximumot, és ettől minden „aran�nyá” válik körülötte. Nála a tanítás, a népzene szeretetének átadása nem munka,
inkább életmű. Számtalanszor elmondja,
hogy ebből nem lehet megélni, de ha semmit sem fizetnének érte, akkor is csinálná.
Úgy gondolom, hogy pont ez a titka, nagyon
sokszor előfordul, hogy ha az ember hobbiját át tudja fordítani a bevételének forrására,
megszűnik a belső motiváció. Már nem
azért fogja csinálni, mert úgy élvezi, szereti,
hanem mert „kötelező”, ebből él.
– Édesapád kezét nemcsak a népzene világában szeretik, nemcsak a citerán művel csodát. A dabasi focisták izmainak is értő gyógyítója… érdekes… a családban ebben is követőre talált… Dórika masszőrnek készül. Szokott
erről a munkáról is mesélni?
– Igen, apa masszőrködig is. Ő a focisták
gyúrója. Azt gondolom, szereti csinálni, és
jól is csinálja, én kiskorom óta hátfájós
vagyok, volt időm tapasztalni. Dórinak
nagyon testhezálló ez a szakma, nagyon jó
keze van, ő volt az, aki már egész kicsi kora

óta masszírozta a családot. Apa sokat segít
neki, fogásokat tanít, és mivel Dórinak is
egyre több vendége van, kapott apától a
napokban egy masszőrágyat.
– Apukádnak nemsokára születésnapja
lesz. Mit kívánnál neki?
– Elsősorban nagyon boldog szülinapot,
és legalább még ennyi évet kívánok neki.
Köszönjük, hogy felnevelt minket, hogy
általa megismerkedtünk a zenével, ami nélkül sokkal sivárabb lenne minden.
A z t hiszem, szerencsés g yerekek
vagyunk, nagyon nagy szeretetben neveltek
minket szüleink, csodás gyermekkorunk
volt. Köszönjük, anya és apa!
Remélem, a legfiatalabb kistesónknak
(Lili, 2 hónapos) is megadatik mindez, amiben nekünk részünk volt és van a mai napig.
Kedves Laci! Lányoddal készített interjúmmal kívánok neked minden tanítványod nevében szép születésnapot! Azt
gondolom, akit ennyire szeretnek a gyermekei, mint téged, annak igazán boldog
lehet minden napja!
Szabó Józsefné Márti

Papír – pénz
A „Sok kicsi sokra megy” mondás most duplán igaz az új Bóbita
Óvodában, hiszen a környezettudatos szemlélet elterjesztése
mellett programjában is elkötelezett intézmény udvarán – a szelektív hulladékgyűjtőn és a komposztálón túl – megtalálható egy
kimondottan papírhulladék-gyűjtő konténer is, melynek tartalmáért az óvoda jelentős pénzösszeget kap. Az intézmény pedagógusai és az odajáró gyerekek, családjukkal, helyi vállalkozókkal és
intézményekkel együtt már számottevő mennyiségű papírt összegyűjtöttek, de minden darab számít.
Amellett, hogy így igazán egyszerű úton juthat pénzhez az
óvoda mindannyiunk segítségével, a környezetet is nagymértékben óvjuk, hiszen az országos kezdeményezésnek köszönhetően
máris közel 43 hektárnyi erdő, azaz kb. 13 000 darab felnőtt fa
kivágása vált szükségtelenné!
A konténerbe bármilyen papír dobható az újságpapírtól kezdve, az irodai hulladékon, a kartondobozokon át a háztartási papírhulladékig. Az újrahasznosításra eddig elszállított 15 365 kg
papírért kapott pénzből az óvoda függönyöket, szemléltető eszközöket és játékokat vásárolt.
A kezdeményezés nem időszakos, hanem állandó, folyamatos,
így nincs határidő. Az óvoda vállalása éves szinten 10 tonna papír,
de minél több van, annál több jut a dabasi gyerekekre.
Mindannyiunk előtt nyitva áll a lehetőség, hogy ennyivel támogassuk őket és óvjuk a természetet egyetlen cselekedetünkkel, mely
reméljük, hogy mindennapi életünk részévé válik. A konténer autóval megközelíthető az óvoda udvarán.

További információt az óvoda telefonszámán kaphatnak:
06-29/360-810

Nyerjen a mi óvodánk!
Az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés immár több
éve sikeresen dolgozik azon, hogy minél több városban hívja
fel a figyelmet arra, hogy az italos karton csomagolóanyag szelektíven gyűjthető és újrahasznosítható.
A Remondis OKÖT Kft.-vel és az EKO-Punkt Nonprofit
Kft.-vel való szakmai együttműködés keretein belül, italos kartondoboz-gyűjtő akciót szerveztek, melyhez az új Bóbita Óvoda
is csatlakozott.
Minden kilogramm doboz után 15 forintot kap az óvoda, illetve a legtöbb dobozt létszámarányosan (fő/kg) összegyűjtő óvoda
jutalma 50 000 Ft értékű sportszer vagy játék vásárlási-utalvány, a
legtöbb dobozt abszolút mennyiségben (kg) összegyűjtő óvoda
jutalma 30 000 Ft értékű sportszer vagy játék vásárlási-utalvány. Az óvodákban g yűjtő minden kisg yerek ceruzát,
hűtőmágnest kap ajándékba!
A Dabasi Doboz Nap november 16-án lesz. Kérjük, ha
Önnek is van kidobásra ítélt tejes, illetve üdítős doboza (0,2–
0,3; 1–1,5–2 l), kimosva, kilapítva juttassa el az új Bóbita
Óvodába!
További információt az óvoda telefonszámán kaphatnak:
06-29/360-810
Forrás: www.italoskarton.hu
Bábel Antónia
2010. november
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Missziós hétvége Felsôdabason
Október 16-án a missziós hétvégéhez kapcsolódva a „Kisdabasért” Egyesület gyermeknapot rendezett. A jó idônek köszönhetôen szépszámmal
jelentek meg a gyermekek a 10 órakor kezdôdô változatos programjainkon.
Antal Tünde tanítónő vezetésével gyönyörű
őszi alkotások születtek a kislányok és anyukák közreműködésével. A fiúk birtokba vették a pingpong- és a biliárdasztalt, de sor
került szabadtéri futballmeccsre is. Délben
finom ebéddel kedveskedtünk az egyesületünkbe látogatóknak. A menü borsóleves és
mákos guba volt. Ebéd után rövid, de annál
izgalmasabb látogatást tettünk a felsődabasi
templomba. A gyermekek megnézhették a
sekrestyét, megszólaltathatták az orgonát, és
felmehettek a sejtelmes harangtoronyba is.
Megható jelenet volt, amikor a gyermekek
elhelyezték a délelőtt elkészített, őszi levelekből készült alkotásaikat a templomban. Ezek
a gyermekek játékosan és őszinte érzelmektől
vezérelve léptek be a templomba és lakták be
pillanatok alatt. A misszió jelmondata:
„Barátaimnak mondalak Titeket.” A gyere-

kek is barátként voltak jelen. Délután még
tettünk egy kisebb felsődabasi kerékpártúrát, ami a szép napsütésben mindenkinek
jólesett. Visszaérkezve az egyesületbe, egy
kis uzsonnázás után lassan elérkezett a búcsú
pillanata. Huszonkilenc gyermek és az őket
elkísérő szülők voltak a vendégeink.
Megtisztelte rendezvényünket Laczkó
Mihály atya, Szabó István és Kőszegi Zoltán
is. Fáradozásainknak megvolt a jutalma,
hiszen az egyik kisgyermek ezt mondta:
„Mikor jövünk ide legközelebb? Olyan jó volt
itt lenni!”
Köszönjük a szervezőknek, hogy részt
vehettünk a missziós hétvége programjain. A
„Kisdabasért” Egyesület továbbra is azért
tevékenykedik, hogy a felsődabasi emberek
egymásra találjanak, és szűkebb lakóhelyünkön igazi közösségként élhessünk.

Helyreigazítás
Szeptember 26-án vasárnap a Dabasi Napok
zárásaként a Kisdabasért Egyesület szervezésében jótékonysági kórushangverseny volt
a felsődabasi római katolikus templomban.
Az így összegyűlt 68 000 forintot, amit a
Lakrovics-kápolna rendbehozatalára szánunk, befizettük a „Dabasért Közala
pítvány” számlájára. Szsz.: 6440008230079948-61100015.
Aki még hozzá szeretne járulni a
Lakrovics-kápolna megóvásához, rendbetételéhez, az ezen a számlaszámon megteheti.
Köszönettel:
Rizmajer Antalné
a „Kisdabasért” Egyesület elnöke

A Halász Móricz-kúria
novemberi programjai

A gyóni Baba-mama klub
november–december havi programjai

Állandó programjaink:
hetente szerdán Baba-mama klub 16.00–18.00
csütörtökönként asszonytorna 17.30–18.30
szerdánként a LazulALánc együttes próbája 18.30–20.30-ig
Érdeklődni lehet a 06-29/367-160-as telefonszámon

november 10. Bio életmód – előadó Márki Ildikó
november 17. Adventi koszorú készítése
november 24. Látogatás a Halász Boldizsár Városi
Könyvtárba
december 1. Testvérviszály
– előadó Karácsonyi Andrea
december 8.
Mikulás érkezik
december 15. Karácsonyi díszkészítés

A Halász–Szánthó Emlékszoba és a
Velikovszki Pál Emlékszoba is látogatható
minden hétköznap 8.00–16.00 óráig

Helyszín a Halász Móricz-kúria.
A programok 16.00 órakor kezdődnek.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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A Sári Közösségi Ház programjai
Hétfőnként:
16.00–18.00 Bazsalicska Citeracsoport próbái
18.00–19.00 Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
18.30–22.00 Borovenka Néptánccsoport próbái
Keddenként:
18.30–19.30 Karate (Bábel Csaba)
19.30–20.30 Torna (Ráczné Walter Annamária)
Szerdánként:
18.30–21.00 Hadtörténeti vetítés (Dr. Szabó József János)
(Minden hónap első és harmadik szerdáján)
19.30–20.30 Torna (Gogolák Éva)
Csütörtökönként:
18.30–19.30 Karate (Bábel Csaba)
19.30–20.30 Torna (Ráczné Walter Annamária)
19.30–22.00 Borovenka Néptánccsoport próbái
Péntekenként:
19.30–20.30 Torna (Gogolák Éva)

A TRAFIK-KÖR HÍREI
2010. október 5-én a TRAFIK-KÖR lehetőséget kapott a bemutatkozásra Budapest egyik legnagyobb kortárs művészeti rendezvényén, a Pecha Kucha Night-on. Ligetvári István, az egyesület
elnöke mutatta be a Trafik Kortárs Művészeti Pont épületét a rendezvényen; az előadást viharos taps követte.
A Pecha Kucha Night a 20 5 20-as szabályon alapszik, ami
annyit jelent, hogy egy előadó 20 képet vetíthet egyenként 20
másodpercig, és egy alkalommal 12 előadó lép fel, akik a művészet
különböző területeiről érkeznek.
Bujdosó Attila, a rendezvény főszervezője, így írt az összefoglalójában: „Az este alighanem legszenzációsabb előadója Ligetvári István
volt… A dabasi építész előadását a közönség fergeteges szűnni nem
akaró tapssal jutalmazta, amely legalább annyira szólt a Trafiknak,
mint István remek előadói stílusának.”
A Trafikban novemberben üzemelni kezd az informatikai rendszer. Az első ilyen interaktív kiállítás címe: „ÉRTÉKMENTÉS”,
amely Dabas egyre fogyatkozó népi építészeti értékeire hívja majd
fel a figyelmet. A TRAFIK-KÖR készített egy filmet a sári Csepp
utcai népi háznál, ahol Bujdosó Géza, Farkas Gábor és a TRAFIKKÖR tagjai mondják el véleményüket az értékmegőrzésről, népi
építészetről.
Az egyesület pályaművet nyújtott be a nemzetközi Pro Arte-díjra,
amellyel pénzforrást szeretne nyerni a Lakrovics-kápolna felújítására és egyéb más (pl. a VI. Dabasi Építészeti Kiállításon bemutatott ötletek) kortárs építészeti projektek megvalósítására.

Téli esték Sáriban
Milyen boldogság most a jó meleg szoba,
S meleg szobában a barátságos család!
…
S mindenik jó szó, mely máskor csak a légbe
Röpül tán, most beszáll a szív közepébe.
(Petőfi Sándor: Téli esték)

Dr. Szabó József János hadtörténész
ismeretterjesztő előadásai
a sári művelődési házban (2010–11)
November 17. A vonalharcászat végnapjai. 1796-ban e napon
az arcole-i csatában, Bonaparte Napoléon vezetésével a
franciák legyőzték az osztrákokat Itáliában.
December 1. Románok Erdélyben. 1918-ban ezen a napon
volt a románok gyulafehérvári nagygyűlése, amelyen
kinyilvánították igényüket Erdély Romániához való csatolására.
December 15. Bolyai János, a katona. 1802-ben ezen a napon
született Bolyai János, a leghíresebb magyar matematikus.
Január 5. A honvédsereg téli hadjárata. 1849-ben Görgey
honvédserege Vác irányában e napon vonult ki PestBudáról. Windisch-Grätz császári csapatai elfoglalták a
kiürített fővárost.
Január 19. A Tanácsköztársaság hadereje. 1919-ben ezen a
napon választották Károlyi Mihályt az első Magyar
Köztársaság elnökévé.
Február 2. A villámháború összetevői. 1943 – Adolf Hitler
feloszlatja a német parlamentet.
Február 16. Harc a keresztes seregek ellen. 1141-ben ezen a
napon lépett trónra II. Géza király. Az ezt követő években
keresztes hadak vonultak át az országon, akik abban a tévhitben voltak, hogy a térítést nálunk, magyaroknál kell
megkezdeniük. Útjukat fosztogatás és gyilkolás kísérte,
amit II. Géza nem nézett tétlenül.
Március 2. A 44 évig tartó szabadságharc. 1956-ban e napon
Marokkó függetlenné válik.
Március 16. Az olajfolt taktika. 1968-ban e napon a vietnami
háborúban a My Lai-i mészárlás során 350–500 vietnami
parasztot – férfiakat, nőket és gyerekeket – öltek meg
amerikai katonák.
Április 6. Mátyás fekete serege. 1490-ben ezen a napon halt
meg (Hunyadi) Mátyás magyar király.
Április 20. A magyar haderő Szent István korában. 1083ban e napon – I. László magyar király jelenlétében felnyitották Fehérváron István király sírját. Ettől a naptól kezdve szentként tisztelték az első királyt, bár hivatalosan csak
Könyves Kálmán idejében avatták szentté.
Megjegyzés:
A vetítettképes előadásokra a hónap első és harmadik szerdáján 18.30–21.00 óráig, a Sári Művelődési Ház emeleti aulájában kerül sor.
2010. november
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önkormányzati hírek
• A testület a Humánerőforrás Bizottságát az

Fotó: Karlik Dóra

alábbi tagokkal alakította meg:
Pásztor Gergely (elnök), Bennárik Ferenc
(tag), Monori Alfréd (tag), Kuli Imre (tag),
Révész Károly (tag)
A Humánerőforrás Bizottság látja el a korábbi
Ifjúsági, Sport- és Idegenforgalmi Bizottság,
valamint az Oktatási és Kulturális Bizottság feladat- és hatáskörét, az idegenforgalmi feladatok kivételével.
A bizottság külsős tagjai esküt tettek, az ünnepélyes alakulóülés a Szózattal zárult.

Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete október 12-én tartotta ünnepélyes
alakulóülését.
Az ülésen dr. Misefay Tibor, a Helyi Választási
Bizottság elnöke adta át a polgármesternek és
a tizenegy képviselőnek a megbízólevelet, ezt
követően a képviselők, majd a polgármester
esküt tettek.
• A Képviselő-testület az alakulóülés keretében megállapította Kőszegi Zoltán polgármester illetményét (bruttó: 523 800 Ft).
• A Képviselő-testület ezt követően elfogadta
Dabas Város Önkormányzatának Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 21/2004
(IV. 28.) számú rendeletének módosításáról
szóló 50/2010. (X. 12.) számú rendeletét. A
Képviselő-testület e rendeletben határozta
meg, hogy két főállású alpolgármester és egy,
társadalmi megbízatású, képviselő-testületi
tagsággal nem rendelkező alpolgármester
segíti majd a polgármester munkáját. A
módosított szabályzatban a képviselő-testület
döntött az új bizottsági struktúráról is.
• A Képviselő-testület a titkos alpolgármesterválasztás lebonyolítására szavazatszámláló
bizottságot állított fel.
• A Képviselő-testület helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 34. § felhatalmazása alapján 2010. október 12-től főállású
alpolgármesternek megválasztotta Szandhofer
János képviselőt és Pálinkásné Balázs Tünde
képviselő asszonyt.
• A polgármester tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy az általános helyettese
Szandhofer János alpolgármester lesz.
• A Képviselő-testület alpolgármesternek
választotta meg továbbá Zelenák Andrást,
aki hivatalát társadalmi megbízatású alpolgármesterként látja el mint nem képviselőtestületi tag.
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• A testület határozott a megválasztott alpol-

gármesterek illetményéről (tiszteletdíjáról)
is. A testület Szandhofer János főállású
alpolgármester részére megbízatásának idejére (bruttó) 430 000 Ft illetményt, Pálin
kásné Balázs Tünde főállású alpolgármester
asszony részére megbízatásának idejére
(bruttó) 350 000 Ft illetményt állapított meg.
A testület Zelenák András társadalmi megbízatású alpolgármester részére megbízatásának idejére (bruttó) 200 000 Ft tiszteletdíjat
hagyott jóvá.
A Képviselő-testület megalakította új
bizottságait.
• A testület Gazdasági Bizottságát az alábbi
tagokkal alakította meg:
Bennárik Ferenc (elnök), Krállné Malecz
Julianna (tag), Monori Alfréd (tag), Pásztor
Gergely (tag), Sós Gábor (tag), Pucsinszki
Miklósné (külsős tag)
A Gazdasági Bizottság látja el a korábbi
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, illetve a
Városépítési, Gazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság feladat- és hatáskörét, továbbá az
idegenforgalmi feladatokat.
• A testület Közigazgatási Bizottságát az alábbi tagokkal alakította meg:
Révész Károly (elnök), Pribék József (tag),
Tokai László (tag), Vízer Tamás (külsős tag)
A Közigazgatási Bizottság látja el a korábbi
Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság feladat- és hatáskörét.
• A testület Esélyegyenlőségi Bizottságát az
alábbi tagokkal alakította meg:
Tokai László (elnök), Krállné Malecz
Julianna (tag), Kuli Imre (tag), Pribék József
(tag), Sós Gábor (tag), Újvári Miklósné (külsős tag)
Az Esélyegyenlőségi Bizottság látja el a korábbi Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság feladat- és hatáskörét.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete október 18-án rendkívüli ülést tartott,
ahol a képviselők egyhangúlag (11 igen szavazattal) elfogadták Dabas Város Önkormányzata
„Helyi” Beszerzési Szabályzatának módosítását.
A testület döntött arról, hogy a vörösiszap
katasztrófa károsultjainak támogatására
„Vörösiszap károsultjaiért” elnevezéssel az
Önkormányzat számlát nyit az Alsónémedi és
Vidéke Takarékszövetkezetnél, és a számlára
500 000 Ft-ot fizet be az általános tartalék terhére.
A testület felkérte az alpolgármestereket, hogy
tájékoztassák a lakosságot, illetve a környező
településeket az adománygyűjtéshez történő
csatlakozás lehetőségéről, továbbá arra, hogy
vegyék fel a kapcsolatot az érintett településekkel (Kolontár, Devecser).
A Képviselő-testület 2010. október 28-án rendes ülést tartott, ahol a képviselők egyhangúlag (12 igen szavazattal) elfogadták a szociális
igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 1/2007. (I. 29.) számú rendelet
módosításáról szóló 51/ 2010. (X. 28.) számú
rendeletet.
A rendeletmódosítás értelmében a átmeneti
segély akkor nyújtható, ha az egyedül élő
kérelmező havi nettó jövedelme nem haladja
meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
150%-át, illetve a kérelmező családjában az
egy főre jutó havi nettó jövedelem összege
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét.
A testület hozzájárulását adta a Dabas Város
Önkormányzatának tulajdonát képező Dabas
belterületi 6672 hrsz.-ú, 1077 m 2 nagyságú
beépítetlen terület megnevezésű ingatlan
elcseréléséhez a Dabas belterületi 937/1
hrsz.-ú, 1070 m2 nagyságú beépítetlen terület
megnevezésű ingatlanra. Mindkét ingatlanon
kiépítésre került a víz- és csatornaközmű.
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A 937/1 hrsz.-ú ingatlan értéke 3 210 000 Ft, a
6672 hrsz.-ú ingatlan értéke 3 231 000 Ft, így
937/1 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa 21 000 Ft
értékkülönbözetet fizet be az Önkormányzat
költségvetési számlájára, az adásvételi szerződés aláírásakor.
A testület a „Dabasi strandfürdő területén
IFJÚSÁGI SZÁLLÁSHELY kialakítása” tárgyú
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította. Az eljárás nyertesének a Kosiba és
Társa Bt.-t hirdette ki, a nyertes bruttó ajánlati
ár 39 871 678 Ft.
A Képviselő-testület határozott arról, hogy
Dabas Város Önkormányzata készfizető kezességet vállal az Ország Közepe Többcélú
Kistérségi Társulás által felvett 10 000 000 Ft
folyószámlahitelből a település lakosságszámának arányában. Az Önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy a hitel futamideje
alatt az Önkormányzatra jutó törlesztőrészlet
összegét és a hitel járulékait a többi fejlesztési
kiadást megelőzően minden évben a költségvetés összeállításakor figyelembe veszi és
jóváhagyja. A testület nyilatkozott arról, hogy
a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és a jelen kezességvállalásból adódó kötelezettségeit figyelembe véve, nem esik az
1990. évi LXV. tv. 88. §. (2) bekezdésében
meghatározott korlátozás alá.

tá j éko z tató

az ideiglenes iparűzési adóval kapcsolatos adózói kötelezettségekről
Ideiglenes jellegűnek minősül az iparűzési tevékenység, amennyiben az Önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó: piaci és vásározó
kiskereskedelmet, vagy építőipari tevékenységet folytat, nyomvonalas létesítményen végzett
kivitelezési és fenntartási munkát, továbbá ezekkel kapcsolatos szerelési, szervezési, lebonyolító, szaktanácsadó, felügyeleti tevékenységet végez, illetőleg természeti erőforrást tár fel
vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékeny-

ség időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot.
Ha a tevékenység folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül, ekkor pedig éves bevallást kell tennie az adózónak.
Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama az irányadó az adókötelezettség időbeni terjedelmére, melyet a tevékenység megkezdésének napjáig kell bejelenteni a

helyi adóhatósághoz.
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke (2011. január
1-jétől):
Naptári naponként 0 Ft piaci és vásározó kiskereskedelmi tevékenység esetén,
és 5000 Ft építőipari tevékenység folytatása, illetőleg természeti erőforrást feltárása
vagy kutatása esetén (feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot). Az ideigle-

nes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a
tevékenység befejezésének napját követő hónap 15. napjáig kell megfizetni és
bevallani.
A fent kiemelt határidőkre, illetve a kötelezettségek teljesítésére, kérjük, fordítsanak fokozott figyelmet, ideértve a városunkban dolgozó nem helyi vállalkozókat is! A szükséges formanyomtatványok a honlap Hivatal/Letölthető dokumentumok menüpontjában a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály anyagai között
megtalálhatóak.
Adócsoport

A Képviselő-testület a 2010 decemberében
megrendezendő Sportgála finanszírozására
200 000 Ft-ot biztosított a Kabinetiroda terhére.
A testület zárt ülésen döntött a „Rászorultakért
és Elesettekért Díj” adományozásáról, továbbá
javaslatot tett Pest Megye Közgyűlése számára, „Az év sportolója Pest Megyében” díj kategóriáira.
Dr. Kozák Beatrix

HELYREIGAZÍTÁS
A Dabasi Újság előző számában, a
Testületi Hírek rovatban tévesen szerepelt
a helyi iparűzési adó rendelet módosítása. Az ideiglenes iparűzési adó mértéke
2011. január 1-jétől a piaci és vásározó
kiskereskedelem esetében 0 Ft/napra, az
egyéb ideiglenes tevékenység esetén
pedig 5000 Ft/napra módosul.
Adócsoport

FELHÍVÁS! Dabas Város Önkormányzatának jegyzője hivatásos gondnokot keres.
A jelentkezési feltételek megtekinthetők Dabas Város Önkormányzatának hivatalos honlapján, a
www.dabas.hu/palyazatok link alatt vagy a Rádió Dabas és a Dabas Televízió közleményeiben.

Új elnököt
választott az OKÖT
Október 21-én került sor az OKÖT alakuló
ülésére. Az Ország Közepe Önkormányzati
Társulás polgármesterei egyhangúlag
választották meg Kőszegi Zoltánt, Dabas
város polgármesterét elnöküknek. Az
OKÖT tíz település társulásából jött létre.
Az idei őszi helyhatósági választáson a
tízből négy településen választottak új
polgár mester t. Her n ádon P allaga
M á r iá n a k , Újle n g yelb e n Pet r á nyi
Tamásnak, Inárcson dr. Gál Imrének,
Tatárszentgyörgyön Szehofner Józsefnek
szavazott bizalmat a lakosság.
Az OKÖT minden tagjának jó munkát és
töretlen együttműködést kívánunk!
- szerk -

Segítsünk
a vörösiszap
áldozatain!
Dabas Város Önkormányzata szolidaritást vállal a kolontári és devecseri
katasztrófa áldozataival.
Megsegítésükre pénzbeli gyűjtést
szervez. A szolidaritást vállalók az
alábbi számlaszámra fizethetik be
adományaikat. Az összegyűjtött pénzt
a bajbajutot t önkormányzatokon
keresztül juttatjuk el a rászorultaknak.
Számlaszám a vörösiszap áldozatainak megsegítésére:

64400099-10980192-00000000
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Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve
Gazsik Ádám
Surman Boglárka
Steingruber Félix
Balogh Tímea
Atkári Anna
Komonyi Gábor
Závodni Gábor
Koós Krisztián
Varga-Anka Dóra
Erős Leticia
Csernai Bertold Richárd
Győrvári Nikolett Kitti
Kovács Zsolt Gábor
Kecskés Hunor

Születési idô	Anyuka neve
2010. 10. 02.
2010. 10. 03.
2010. 10. 09.
2010. 10. 09.
2010. 10. 10.
2010. 10. 13.
2010. 10. 13.
2010. 10. 15.
2010. 10. 19.
2010. 10. 19.
2010. 10. 22.
2010. 10. 22.
2010. 10. 25.
2010. 10. 30.

Jurácsik Andrea
Szabó Edit
Kucsera Elvira
Helembai Viktória
Dr. Regős Anikó
Szalma Zsuzsanna
Pál Judit
Szuda Zsuzsanna
Anka Zsuzsanna
Józsa Edina
Kleineisel Szilvia
Szabó Erzsébet
Kveták Annamária
Bábel Andrea

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Házasságkötések
10 éve (2000-ben) kötöttek házasságot:
november 24.
Zsolnai István–Sikari Magdolna
Kövesdi Zsolt–Gáspár Katalin
november 25.
Buza József–Spiesz Krisztina
20 éve (1990-ben) kötöttek házasságot:
november 16.

Pataki Attila–Rizmajer Ildikó
Lajos István Tamás–Ronga Erzsébet
Ronga József–Kucsera Erzsébet
25 éve (1985-ben) kötöttek házasságot:
november 2.
Magyar Sándor–Pelikán Erzsébet
november 8.
Horváth László–Volenszki Teréz Ilona
november 15.
Kéri György László–Szabados Terézia
Durai József–Süveges Katalin
Durai István–Süveges Edit
november 22.
Kálvin László–Garajszki Éva
Kopasz János–Félix Csilla
30 éve (1980-ban) kötöttek házasságot:
november 6.
Surman György–Szabó Mária
november 21.
Monoki Lukács–Andristyák Erzsébet
Zsolnai Péter–Janicsák Terézia
40 éve (1970-ben) kötöttek házasságot:
november 7.
dr. Mráz István–Zsolnai Erzsébet
november 9.
Juhász Béla–Podoba Erzsébet
november 14.
Harmincz Mihály–Presinszki Borbála
november 20.
Zsákai István–Danyis Terézia
november 26.
Strupka Zoltán–Sebők Ilona
november 27.
Csernák Miklós–Szabó Julianna
november 28.
Rumó László–Vancskó Erzsébet
50 éve (1960-ban) kötöttek házasságot:
november 5.
Lakos Zsigmond–Petrányi Mária
Harmincz Ferenc–Kancsár Ilona
november 16.
Bukovszki Benő–Csernák Ágnes
november 19.
Hornyák Sándor–Hende Mária
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november 23.
november 25.
november 26.

Balog József–Gogolák Julianna
Rábai József–Sponga Julianna
Balázs László–Havasi Julianna
Vízer Jenô–Gattyán Julianna
60 éve (1950-ben) kötöttek házasságot:
november 25.
Vízer László–Ujvári Magdolna
2010. október hónapban kötöttek házasságot:
október 2.
Varjú Péter–Majzik Erika
október 9.
Győri László–Bodzsár Julianna
október 16.
Boross Endre–Jeszenszky Ágnes

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név
Dobos István
Valaszkai Károly
Kakucsi Gáborné (Horváth Róza)
Faldina Jánosné (Szmrek Mária)
Bosnyák Karolina

Születési idô

Életkor

1913. 11. 20.
1917. 11. 16.
1918. 11. 03.
1919. 11. 23.
1919. 11. 29.

97 év
93 év
92 év
91 év
91 év

Isten éltesse sokáig Önöket!
Halottaink
Név
Születési idô
Szél László
1961. 01. 31.
Majoros Mihályné (Bálint Margit)
1927. 09. 07.
Körmendi Géza
1926. 08. 06.
Dori Árpád Pálné (Sevecsek Rozália) 1949. 08. 05.
Tóth János József
1975. 12. 19.
Maurer János
1919. 08. 04.
Balogh János
1936. 04. 17.
Mráz Orbán
1960. 06. 06.
Fichó Lajosné (Tóth Karolin)
1928. 09. 18.
Magyar Miklós
1967. 01. 08.
Endrődi Anna Veronika
1938. 10. 27.
Kucsák Béla
1938. 11. 22.
Szabó Sándor
1938. 05. 18.
Sinkovicz István
1939. 02. 25.
Farkas Ferenc
1928. 03. 22.
Kiss Józsefné (Váczi Erzsébet)
1932. 10. 21.
Sinkó Sándor
1936. 07. 20.
Nagy László János
1941. 06. 13.
dr. Bérdi Jánosné (Soltó Eszter)
1931. 07. 12.
Horváth Zoltán
1970. 06. 29.
Safranyik János
1932. 06. 08.
Csernák József
1933. 02. 19.

Halálozás idôp.
2010. 08. 02.
2010. 09. 22.
2010. 09. 24.
2010. 09. 26.
2010. 09. 26.
2010. 09. 27.
2010. 09. 27.
2010. 09. 29.
2010. 10. 03.
2010. 10. 04.
2010. 10. 04.
2010. 10. 06.
2010. 10. 06.
2010. 10. 07.
2010. 10. 08.
2010. 10. 09.
2010. 10. 09.
2010. 10. 09.
2010. 10. 14.
2010. 10. 14.
2010. 10. 16.
2010. 10. 25.

Osztozunk a családok gyászában.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak
akik Rojcsik Mihályné Kocsis Erzsébet temetésén részt
vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és fájdalmunkban
osztoztak.
A gyászoló család
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Bakonyi Péter emlékezetére
Csendben nézem a zuhanyzó faláról legördülő vízcseppeket.
Olyan, mintha helyettem beszélnének. Nekem még soha nem halt
meg senkim úgy, hogy azt felfoghattam volna. És most itt állok
tehetetlenül, és nem tudom, hogy hogyan dolgozzam fel a történ
teket.
Túrázni készülődtünk ismét. És mint derült égből a villámcsapás, úgy sújtott belénk a hír: Bakonyi Péter martfűi polgármester,
egyesületi társunk, a testvérünk, a mi Petink meghalt.
Nekem az összes egyesületi tag a családom, ezért nagyon szeretem velük tölteni az időt. Annyi mindent véghezvittünk már együtt
Erdélyért. 2004-ben szerveződtünk meg, azért, hogy segítsünk
határon túli testvéreinken. Annyira megszerettük egymást az első
túra után, hogy minden évben legalább ötször szerveztünk összejöveteleket, és minden évben zarándokoltunk Erdélybe. Ha azt
kérnék tőlem, hogy mondjam el, mi jut eszembe az egyesület szóról, azt felelném: apám, és Bakonyi Péter. Nélkülük nem tudnék
elképzelni egy túrát sem. Gyermek voltam még, mikor megismertem. Mindig azon volt, hogy a lehető legjobb irányba terelje az életemet. Az Ő szava mindig sokat jelentett nekem. Ő egyedül volt az,
aki apám mellett az összes túrán részt vett. Bölcs vitáik és szurkálódásaik még mindig hallatszanak a fülemben.
Nagyon fiatal volt. És soha nem említette nekünk betegségét.
– Miért Peti? Ha csak egy kicsi utalást is teszel rá, odafigyeltünk
volna!
Nagyon mély csend. Hogyan lehet ép ésszel felfogni azt, hogy
valaki, akivel még múlt héten beszéltél, és nem volt semmi baja,
egyszer csak itthagy? Megrekedtem két világ közt. A gondolataim
és a való világ között. Próbálom elhelyezni Petyát elmém legszebb
színtereire, de nem vagyok elég erős, és mindig elsírom magam.
Meg akarom győzni magam, hogy jobb ez így, de mi van, ha nem?
Nem. Neki nem így kellet volna meghalnia. Nem normális az, ha a
szülő temeti a gyerekét.
Fakó, őszi levelek. Az elmúlás jele. Milyen ironikus. Apám megérezte az utolsó héten, hogy baj lesz. Sűrűbben hívogatta. De nem

mondott semmit. Éppenhogy megnyerte a választásokat, és sok
teendője miatt nem „ért” rá arra, hogy beteg legyen. – Gratulálunk
Peti! – ment a körlevél. De nem érkezett válasz. Legalábbis ezt hittük. Halála után azonban kiderült, hogy utolsó üzenete ez volt
hozzánk: – Köszönöm Elnök Úr!
Talán a gratulációt köszönte. Szerintem viszont életének a
velünk töltött részét. Sokat veszítettünk. A társunkat, a barátunkat, a bölcsünket, az apánkat és a testvérünket.
Az összes tag nevében beszélek e sorok írásakor: mérhetetlenül
szeretünk, Peti, és nagyon hiányzol! Gyászba burkolózott az egész
egyesület. De ne aggódj, találkozunk még. Találkozunk majd egy
szebb világban…
Kollár Fanni, a Magyartól Magyarig Egyesület nevében

Emlékezés egy jó emberre
Október 19-én, életének 67. évében elhunyt Kovács Zsigmond,
Zsiga, a szőlősi közösség, a Bátki János Nyugdíjas Klub egy
értékes, pótolhatatlan tagja.
Évekkel ezelőtt hozta őt és feleségét az élet Budapestről
Dabasi-szőlőkbe, ahol a hétvégi házuk csinosítgatása közben
gyökeret vertek, kedves ismerősöket és jó barátokat találtak.
Zsiga sosem volt tétlen, a kerten, a házon, a kemencén dolgozott, a szomszédoknak segített. Bekapcsolódott a helyi közösség életébe, a nyugdíjasklub aktív tagja lett feleségével együtt. A
nyugdíjas-rendezvények szervezőjeként és résztvevőjeként
elképzelhetetlen volt nélküle bármilyen közösségi összejövetel.
Számos régi használati tárgyat és évtizedes kőművesi szakértelmét ajánlotta fel a készülő tájház javára. Segítőkészsége, közvetlensége, tudása és embersége példa lehet bárki számára.
Jólelkű, szeretetreméltó és szeretetet adó ember volt, akit a
közösség örökre a szívébe zárt.
Fájó szívvel búcsúzunk tőled! Isten veled!
Kovács Istvánné klubvezető
és Feldman László, a Közösségi Ház vezetője

FELHÍVÁS

Tisztelettel megköszönjük mindazoknak, akik eddig is gyűjtöttek kupakokat beteg kisfiam számára.
Ezúton szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a kupakgyűjtés folytatódik.
Köszönettel: Kucsák Bence édesanyja • Dabas, Kossuth Lajos u. 57. • Hernád, Lehel u. 2. (Kucsák Józsefné)

Köszönet a dabasi nyári táborozásért!
Az iskolakezdéssel alkalmunk nyílt visszatekinteni nyári élmé
nyeinkre. A nyár eleje rendkívül nehéznek indult a Borsod megyei
települések lakóinak.
Az itt pusztító, eddig még soha nem látott árvíz sok keserűséget
okozott mindannyiunknak. Ez a katasztrófa az egész országunkat
megrázta. Minden területről érkeztek adományok, pénzbeli és lelki
segítség egyaránt. Dabas Város Önkormányzata szívén viseli a mi
kis falunk, Ócsanálos sorsát. Egyhetes táborra invitálták településünk nehéz sorsú gyermekeit. Így kis csapatunk augusztus tizenharmadikán elindult, hogy felfedezze ezt a kedves várost, itthon
hagyva egy időre a gondokat és bajokat. A hét során nem
unatkoztunk, mindennap programokkal vártak minket. Volt
stradolás, kézműves program és sportolási lehetőség is.

Meglátogattuk a város nevezetességeit: a Halász Móricz-kúriát, a
Sári Rétesházat, Dabasi-szőlőket, a keresztény egyházakat, a cukrászdát és az öregek otthonát.
A várost kisvonattal barangoltuk be, és az egyik legnagyobb
élményünk Lakos Árpi bácsi kíséretében a lovas kocsival való zötykölődés volt. (Köszönjük feleségének a finom szilvás gombócokat és
a főtt kukoricákat.) Mindenhol szeretettel fogadtak minket, amit
hálásan köszönünk. Felnőtt kísérőnket, Juhász Éva nénit mindan�nyian megszerettük.
A tábor méltó lezárása a vasárnap délelőtti istentisztelet volt.
Köszönjük, hogy ha csak egy hétre is, mosolyt varázsoltak a gyerekek arcára. Reméljük, még találkozunk.
Köszönettel:
az ócsanálosi táborozók és kísérőik
2010. november
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önkormányzati hírek

BESZÁMOLÓ AZ ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁKRÓL
Mint arról már korábbi cikkeinkben beszámoltunk, Dabas Város Önkormányzata
„Belterületi utak fejlesztése Dabason” címmel korábban pályázatot nyert az Ond, Tas
és Huba vezér utcák szilárd burkolattal történő kiépítésére. A projekt összköltsége
meghaladja a 128 millió forintot, melyből
több mint 84 millió forintot az Európai
Unió és a Magyar Állam finanszíroz, míg a
fennmaradó közel 44 millió forintot az
Önkormányzat biztosítja.
Október végén sor került a műszaki
átadásra, mindhárom utcában elkészült a
kétrétegű aszfaltburkolat süllyesztett szegéllyel, valamint az 1,5 m szélességű egyoldali gyalogjárda. Összesen 1156 fm hosszúságú, 8 cm vastagságú aszfalt készült. A csapadékvíz elvezetését nyílt árkok biztosítják
(1. kép).
A pályázat részét képezi a zöldfelület fejlesztése is, ennek keretében fák, cserjék
kerültek telepítésre, és mindhárom utcában
elhelyezésre került néhány pad és hulladékgyűjtő edény.

A munkálatok végéhez közeledik a
Vörösmarty út felújítása és a kétoldali kerékpársáv építése is. Itt két pályázatot nyert az
Önkormányzat, 50%-os támogatásban
részesültünk egy hazai pályázat keretében,
ez tartalmazza az útburkolat felújításának,
árkok és nemespadka kialakításának költségeit. A kétoldali kerékpársáv és csapadékvízelvezető folyóka kivitelezési költségei meghaladják a 126 millió forintot, mely összegből több mint 36 millió forintot az
Önkormányzat biztosít önerőként (2. kép).
Szintén európai uniós forrás felhasználásával épül a sári városrészben a Tabáni úti
kerékpárút és járda. Itt a járda teljes egészében készen van, a kerékpárút stabilizáló
útalapja is már teljes hosszban (770 fm)
elkészült, míg az alsó aszfaltréteg megközelítőleg fele hosszúságban. Az aszfaltozáson
kívül hátra van még az árkok kiásása, valamint burkolása.
Várhatóan november hónapban befejeződik az építkezés. (3. kép).

A helyi közlekedést szintén megnehezítik a Bartók Béla úton zajló munkálatok.
Jelenleg a körforgalmi csomópont kialakítása folyik, valamint a járda- és kerékpárút
burkolatának felújítása (4., 5. kép).
Szintén folynak a munkálatok a Szent
István téren és a Szakorvosi Rendelőintézet
előtti területen (6., 7. kép).
Befejeződött a Semmelweis utcától a
TESCO áruházhoz vezető járda építése,
míg javában tart a Parragh utca és az Iskola
utca közötti összekötő út kivitelezése
(8. kép).
A munkálatok végzésével okozott kellemetlenségek miatt továbbra is kérjük a
Tisztelt Lakosság megértését és türelmét!
Balogh Gyöngyvér
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Útfelújítás
Az Önkormányzat és a Chemität Kft. között
született megállapodás eredményeképpen
a Chemität Kft. felújíttatta az Egressy Béni
u. és a Csarnok u. útburkolatát, valamint
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megépítteti a Kert u. szilárd burkolatát.
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60 éve született dr. Bábel Balázs érsek, metropolita
Október 18-án ünnepelte 60. születésnapját
dr. Bábel Balázs a Kalocsa-kecseméti egyházmegye
érseke, metropolita. Ebből az alkalomból ünnepi,
hálaadó szentmisét tartottak Kalocsán, ahol
Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke köszöntötte az ünnepeltet. A „Bács-Kiskun Építészetéért”
kitüntetéssel mondtak köszönetet érsekatya egyházépítő és műemlékvédő munkájáért.
A Petőfi Népében adott interjúját a születésnapi köszöntés előtt így fejezte be az egyházfő: „Hálát adok Istennek és
mindazoknak, akik munka- és segítőtársaim. Nagy ünneplésre nem
vágyom.” Ezzel az egyszerű, tiszta szerénységgel köszönte meg a

templomban összegyűlt híveknek, rokonoknak, barátoknak a születésnapi köszöntőt, amelyet méltán megérdemelt. A születésnapot
követően néhány nappal a magyarság egysége melletti kiállásáért, a
keresztény értékek következetes képviseletéért, egyházi műemlé
keink megóvása érdekében végzett tevékenységéért, az 1956-os forradalom és szabadságharc 54. évfordulóján Schmitt Pál köztársasági
elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (polgári
tagozat) kitüntetést adományozta dr. Bábel Balázs Kalocsakecskeméti érseknek.
A Dabasi Újság szerkesztősége nevében köszöntjük díszpolgárunkat, érsekatyát 60. születésnapja alkalmából.
Isten tartsa meg Őt jó egészségben!			
F. L.

JÓTÉKONYSÁGI BÁL

493 éves a reformáció

A GYÓNI KATOLIKUS KÖZÖSSÉGBEN
Október 16-án második alkalommal került megrendezésre jótékonysági bálunk. A Lazi-tó Liget adott otthont a rendezvénynek. A zenét a
HAWER BAND szolgáltatta.
Az idén 264 fő tisztelt meg minket jelenlétével. Külön öröm volt
számomra, hogy sok ismerős arcot láttam, akik az első bálunkon is
velünk voltak. 18.00 órától vártuk a vendégeket, 19.00 órától kezdetét
vette a színes műsor. Ministráns gyermekeink az idén talán még
nagyobb odaadással készültek a fellépésre, hiszen tudatosult bennük,
hogy az ő ifjúsági házukra gyűjtünk. Volt ének, vers, mese, hegedűszó.
Csaba atya is készült egy énekkel a híveknek.
A vacsora bőséges sültestál volt, hajnalban pedig káposztát kaptunk.
1 óra körül elkezdődött a tombolahúzás, közel 120 felajánlás érkezett.
A bál bevételét az ifjúsági ház rendbetételére fogjuk költeni. A bál
bevétele az adományokkal együtt 540 000 Ft.
Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a tombolafelajánlást.
Köszönetet mondok Csaba atyának, hogy az idén is mellém állt a
szervezésben, és Újvári Imrének is köszönöm a segítségét.
Bízom benne, hogy a rendezvényből sikerül hagyományt teremteni,
és sokan eljönnek a következő években is.
Köszönettel:
Garajszkiné Hornyák Erika
főszervező
Tombola-támogatóink: Lazí-tó Liget, HAWER BAND,
Soós épületgépészet, Takács András, Adidas Bolt, Janicsák József és
családja, Gagarin Gabi és családja, Scholl cipőbolt, Kovács Béláné,
Jávor cukrászda, a gyóni gyógyszertár, Pesti János állatkereskedő,
Podoba Sírkő Kft., Csipu-Trans Kft., VOGTLAND Kft., DIEGO
dabasi áruház, Center For Credit Kft., Witzing Tüzép – Hufbau
Barkácsáruház, Lázár Anikó, Kubikné Kiss Judit, Sellő Wellness,
Béres Gumi Kft., Dabas Tej Kft., UNIC SPOT, REMONDIS, 351
söröző, Gugyerás bolt, Bagyinszki Mihályné, Zelovics Gyöngyi,
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet, Merzel Mihályné,
HA-FA Sütőipari Kft., Silver Vend Kft., Újvári Imre és családja,
Kovács László, Szücsi bolt, Íródeák üzletház, Bese és Társa, Virbling
János és családja, Reálszisztéma Dabasi Nyomda Rt., Borostyán Bt.
Budapest, Leimeter Ferenc és családja, Újvári Virágkertészet, Guttyán
János és felesége, Pelikán Ágnes Hernád, Euro Tile Kft., Kozma
tüzép, Csonka Csaba atya, Csontos Mihály, Zsíros József „vadász”

Ma sem lehetünk elég hálásak a
Mindenható Istennek azért az eseménysorozatért, amelynek csúcspontja 1517. október 31-én Wit
tenbergben történt. Akkoriban a
tudatlan papok és szerzetesek
va kon követték Róma, Jézus
Krisztus evangéliumától meglehetősen eltérő instrukcióit, mígnem
egy teológus kellemetlen kérdéseket kezdett feltenni a professzoroknak, utalva arra, hogy a Biblia
nem feltétlenül igazolja az egyház
hivatalos teológiáját. Ez a teológus,
Luther Márton, miután Isten
könyvét behatóan tanulmányozhatta, a legfontosabb céljául azt
tűzte ki, hogy a lehető legtöbb polgár közvetítő nélkül olvashassa
Isten szavait. Ezzel egy időben megfogalmazta 95 tételét, amelyek
által mindenki tudtára adta, hogy az egyház nem tölti be azt a hivatását, hogy szeretettel terjessze az evangéliumot és kiszolgáltassa a
szentségeket. A tételeket Luther az említett napon, jól látható, forgalmas helyre, méghozzá a wittenbergi vártemplom kapujára szögezte ki. Ezzel elindult a „lavina”, amelynek hatása ma is érezhető.
Reformátorok és korabeli uralkodók hada állt a fiatal pap mellé, aki
számos írásával magyarázta a tiszta igazságot, felnyitva ezzel a
kegyelemre szoruló világ szemét.
Azóta tudjuk, hogy a Szentírást Isten azért adta az embernek,
hogy azt olvassa, és erőt merítsen belőle minden nap, amikor esendőségével és bűnösségével szembesül. Isten szereti az embert, és
hogy megmentse a kárhozattól, kész volt érte Fiát feláldozni a
kereszten.
Erre a történelmi eseményre emlékezve tartjuk meg minden
évben az evangélikus és a református egyház közös hálaadó istentiszteleteit. Az idei évben a gyóni evangélikus templomban köszöntük meg az irgalmas Isten megmentő szeretetét.
László Milán
evangélikus lelkész
2010. november
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Egyhá z ak hírei
A sári Római Katolikus
Egyházközség hírei
Szentmisék rendje:
• Péntekenként és szombatonként az esti
misék 17.00 órakor kezdődnek
• November 21-én 8.30-kor közös ünnepélyes diákmise
• Vasárnaponként 8.30-kor és 10.30-kor
mise
A gyóni Római Katolikus
Egyházközség hírei
Szentmisék rendje: kedd: 18.00 Dabas-Gyón
• csütörtök: 11.00 Zárdakert Idôsek Otthona;
18.00 szentségimádás Dabas-Gyón • péntek:
18.00 Dabas-Gyón • szombat: 18.00 DabasGyón • vasárnap: 8.30 Dabasi-szőlők; 10.00
Dabas-Gyón
Programjaink
• Az ifjúsági ház nyitva tartása a plébánián
minden pénteken 16.00–18.00 óráig.
• Ministráns foglalkozás minden szombaton,
a plébánián 10.00–12.00 óráig
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. Téma: „Készülés”
Beszélgetés a halálfélelemről, az elkerülhetetlen végről és a felkészülés lehetőségeiről.
Az első beszélgetés időpontja: november
10. szerda 17.00 óra
Beiktatás
• November 14. vasárnap 10.00 órakor az új
gondnok ünnepélyes beiktatása

Konfirmandusok istentisztelete
• November 21. vasárnap 10.00 órakor konfir
mandusok istentisztelete
Összefogás
• November 19-én, pénteken 18.00 órakor az
inárcsi, örkényi, gyóni és dabasi református
gyülekezetek összejövetelén Táborfalván
előadás és beszélgetés lesz gyülekezeteink
helyzetéről, terveinkről
Úrvacsorai istentisztelet
• November 28. vasárnap 10.00 óra adventi
úrvacsorai istentisztelet
Gondnoki fogadóóra
• November 23-án, kedden dr. Dóri Csaba
gondnok tart fogadóórát
Bibliaóra
• December 1-jén, szerdán 17.00 órakor a
parókián
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár
a Református Gyülekezet!

• November 21-én karácsonyi vásár a gyülekezeti teremben. Kaphatók adventi koszorúk
és karácsonyi képeslapok.
• December 7-én vasárnap 14.00 órakor karácsonyi gyermekdélután
Kézműves foglalkozás, játék, tea és sütemény várja a hittanos gyermekeket.
Rendszeres alkalmaink:
Vasárnap 10.00 órakor istentisztelet a templomban; 10.00 órakor gyermek istentisztelet a
gyülekezeti teremben
Kedden 16.00–17.00-ig konfirmáció előkészítő
Kedden 17.00 órakor gyülekezeti bibliaóra
Szerdán 15.00–16.00-ig gyülekezeti hittanóra
Szerdán 16.00–17.00-ig konfirmáció előkészítő
Csütörtökön 18.00 órakor férfi bibliaóra
Minden kedves gyülekezeti tagunkat szeretettel várjuk alkalmainkra!
Áldott adventi várakozást kívánok minden
olvasónak!

A gyóni Református
Egyházközség hírei
• November 9-től keddenként 17.00 órakor
gyülekezeti bibliaóra a gyülekezeti terem
ben.
• November 11-től csütörtökönként 18.00
órakor férfi bibliaóra a gyülekezeti teremben
• November 9-én kedden 11.00 órakor istentisztelet a Zárdakert Idősek Otthonában
• November 14-én vasárnap 16.00 órától
Házas-kör a gyülekezeti teremben, melyre
szeretettel hívunk és várunk minden ifjú és
idősebb házaspárt is.
• November 16-án kedden 10.30 órakor istentisztelet az Átrium Otthonban
• November 24–26-ig adventi evangelizáció,
esténként 18.00 órakor a gyülekezeti teremben
• November 28-án advent 1. vasárnapján
– 10.00 óra istentisztelet úrvacsoraosztással a gyülekezeti teremben.
– 14.00 óra filmklub a gyülekezeti teremben.

A Gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
• November 21-én, örök élet vasárnapján 16.00
órakor emlékező istentiszteletre várjuk azokat
a gyászolókat, akik az elmúlt egyházi esztendőben veszítették el valamely szerettüket.
• Ádventben beindul bibliaórai sorozatunk,
amelynek alkalmait csütörtökönként decemberben 17.00 órától, az azt követő hónapokban 15.00 órától tartjuk.
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.

Református énekkarunk
Immár egy éve, hogy a néhány fővel induló énekkarunk egyre
bővülő lelkes csapata folyamatos kihívás elé állítja dabasi református gyülekezetünk kántorát, Anka Istvánné Évát.
2009 októberében az elhatározás tetté érett, és elkezdtük kóruspróbáinkat a parókián. Az első próbát követően vállalkozó kedvű
karvezetőnknek köszönhetően hamarosan kórustalálkozón találtuk magunkat előbb Örkényben, majd Ráckevén, az idén ősszel
pedig a Gyóni Napok keretében a gyóni Református Templomban.
Legszebb feladataink közé tartozik gyülekezetünk ünnepein énekszolgálattal a dabasi református egyházközség életét színesíteni.
Örömmel tölt el bennünket, hogy énekkarunk egyre újabb
tagokkal bővül. A nyári szünetet követően inárcsi testvérgyülekeze-
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tünk kórusának tagjaival karöltve készülhettünk az október 2-i
hálaadó istentiszteletre, most pedig az inárcsi adventi koncertre
tanulunk számunkra egyre nehezebbnek tűnő műveket.
Köszönettel tartozunk Anka Istvánné Évának és gyermekeinek,
Évának, Péternek és Terikének, akik önzetlen és kitartó munkájukkal tanítják, lelkesítik és folyamatosan biztatják csoportunkat.
Immár ökumenikus kórusunk 25–30 tagot számlál és folyamatosan várjuk énekelni szerető tagok jelentkezését! Tagjaink sorában
a 9 évestől a 80 évesig minden korosztály képviselteti magát felekezeti hovatartozástól függetlenül! A sikerélmények és jókedvben telő
kóruspróbák igazi közösséggé formálták az elmúlt egy év alatt vidám
kis csapatunkat.
Nagyné Horváth Anita

hitélet, kultúra

FINTA LAJOS ATYA MISSZIÓJA Peruban
Finta Lajos atya, sári egykori káplánja 2010 májusában képes
beszámolót tartott a dabas-sári templomban a 2003 óta végzett
missziós tevékenységéről. Előbb Argentínában, majd 2 éve Peruban,
Oventeni környékén szolgál. Mindannyian boldogan tapasztaltuk,
hogy elkötelezettsége hivatása iránt, őszinte, egyszerű, átható erejű
istenszeretete semmit sem kopott az évek alatt. A személyes, képekkel, videófelvétellel illusztrált beszámolója meggyőzőerővel hatott a
résztvevőkre.
A civilizált világtól távoli őserdőben élő indiánok életét viseli szívén; ott, ahol nincs sem áram, sem újság, sem üzletek, és ha lemegy
a nap, minden elcsendesedik.
Az a feladata „pusztán”, hogy ezek között az emberek között
éljen – hogy az Egyház, Krisztus szeretetét közvetítve, jelen legyen.
Plébániája kb. 2500 m² nagyságú, ám csak az év felében járhatóak
az utak, az esős évszakban mindent sár borít. 29 iskola tartozik
hozzá ( kb. 1600 gyerek), melyekben márciustól decemberig van
tanítás, s egy „teremben” akár 70 gyerek is tanul. Az iskolai „felszerelést” (füzet, ceruza) a plébánia biztosítja, mert a legtöbb szülő ezt
sem tudja megadni. A gyerekek folyamatosan lázasak, paraziták

Könyvajánló
Chuck Palahniuk – Halálkultusz
Chuck Palahniuk neve nem sok embernek cseng ismerősen, pedig
az ő regényéből készült a kultikusnak számító Harcosok klubja
(fight club) című film, amiről valószínűleg jóval többen hallottak,
már csak a főszerepet játszó Brad Pitt miatt is. Ezt a Szukits Kiadó
marketingesei is tudják, ezért ha a könyv hátulján, a tartalom alatt
nem vennénk észre az apró utalást a mű szerzőjére vonatkozóan, a
biztonság kedvéért a borítóra is rányomtatták, biztos, ami biztos.
Ezzel a húzással valószínűleg megszerezték maguknak a filmnézők
azon részét olvasójuknak, akik egyébként csak a szomszédban vagy
a rokonoknál találkoznak könyvekkel, és akkor is valami távol-keleti
egzotikumnak hiszik. Ennyi azonban nem volt elég, hiszen a 2003ban megjelent könyvből rengeteg eladatlan példány maradt, minek
következtében a legtöbb Alexandra könyvesboltban 500 Ft-os áron
juthatunk hozzá, így már azok se tudnak védekezni, akik állításuk
szerint a magas árak miatt nem olvasnak manapság.
A történet során Junior Branson életútját követhetjük végig, aki a
Krédó Egyháza nevű szekta tagja, születésétől kezdve. Egy szekta,
ahol a gyerekeket egészen felnőtté válásukig arra nevelik, hogyan tudják minél jobban, hatékonyabban elvégezni azokat a munkákat,
amiknek során általában egy tehetős ember, család igényeit kell kielégíteni. Így az összes tag mesterszakács, kertmester, de emellett természetesen minden felmerülő problémát képesek megoldani, amit a
gazdájuk eléjük tár. Az így keresett pénzek nagy részét a szekta irányítói kapják, a tökéletes rabszolgamunka után. Az Úr azonban
magához szólítja elveszett gyermekeit, így a halálkultusz báránykái
engedelmes vallási fanatikusokhoz méltóan tömeges öngyilkosságot
követnek el. Előbb-utóbb sikeresen elvégzi a feladatát mindenki,
egyedül Junior Branson nem tud eleget tenni hívásnak, ő lesz az egyedüli túlélő. Junior ezután igazi médiasztár, próféta lesz, s megtapasztalja mindazt a fertőt és romlottságot, amit a fogyasztói társadalom
rejt magában. 			
Tóth Ronny Attila

élősködnek bennük, rendkívül sanyarú helyzetben vannak és kilátástalan a jövőjük, a továbbtanulás nem nagyon érhető el számukra.
A szülők 90%-a analfabéta. Ennek hátterében az ország vezetése
részéről szándékosság is áll, nem céljuk az indiánok felemelése,
tudatosan nyomorban tartják őket.
Finta Lajos egy internátus építésébe kezdene a plébániájához
kapcsolva, ahol az egyes iskolákból a legjobbak tudnának továbbtanulni. A szülőktől nem várható anyagi hozzájárulás.
Terve, személye, elhivatottsága nagy hatással volt ránk, csak a
legnagyobb tisztelettel és elismerően szólhatunk róla. Egykor
sokunk életében meghatározó személyiség volt Lajos atya.
Elindított, támogatott bennünket az üdvösség felé vezető úton,
most itt van egy lehetőség, hogy kicsit törlesszünk az általa kapott
isteni ajándékokért. Mi már megtettük, és aki velünk együtt támogatásra méltónak tartja törekvését, kérjük, támogassa az alábbi
számlaszámra történő befizetéssel: OTP 117 73102-08506627
(A befizetéseknél jelezni kell, hogy az milyen célra történik
– adomány a perui iskolára.)
Köszönettel:
Dabas-Sári egykori „ifi”-hittanosai

programajánló

TŰ–„NŐ”–DŐ
Kedves Hölgyek, Lányok, Asszonyok!

Sok szeretettel várjuk Önöket a dabasi Kossuth Művelődési
Központban, november 27-én, délután 13–19-óráig tartandó, lélekcsodákkal tarkított és női „tűNŐdésekkel” fűszerezett délutánunkra.
Hogy miről is tű„Nő”dünk majd aznap?
Vendégünk lesz a Láthatatlan Színház budapesti társulata. Fogunk
jógázni, táncolni, élő előadásban régi nagy-nagy sanzonokat újra fel
fedezni, 5 órai tea mellett „pszicho-beszélgetni”; s ha már testünklelkünk jóllakott, szemeinket egyedi ékszerekkel, női jellemportrékkal
és jelmezekkel, illetve gyönyörű hennamotívumokkal kápráztatjuk
tovább.
Az Önök feladata eljönni és élvezni ezt a meghitt, női délutánt!
Belépőként csupán egy kevéske saját készítésű házi finomságot és egyegy üveg alkoholmentes frissítőt várunk, illetve az aktív programokhoz,
kérjük, hozzanak kényelmes váltóruhát!

Várjuk Önöket nagy-nagy szeretettel!
Zsírosné Mráz Mária (Mara) és lelkes „léleksegítői”
Érd.: 70/275-86-75 • mrazmarcsi@freemail.hu
2010. november
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„Számom: 53433”

Dr. DOMIÁN FERENC
(1907–1983)
Családja, bebörtönzését követően, az egykori
Domián-telepi vincellérházba költözött. A
megpróbáltatásokat sok nélkülözéssel és a
bonyhádi rokonok anyagi támogatásával tudták elviselni. Felesége havonta egyszer látogathatta. Sok kellemetlenséget okozott, hogy
a vagyonelkobzás az ingóságokra is kiterjedt.
Dr. Dunay Béla személyében ügyvédet kellett fogadni és pert indítani az állami végrehajtó ellenében, mert egyes házastársi közös
szerzeményeket (pl. a családi rádió, bútorok)
más módon nem sikerült a család birtokában
tartani. Ekkor is meg kellett azonban fizetni
készpénzben az adott ingóság piaci értékének
a felét. A börtönben Domián Ferencnek – a
többi elítélttel együtt – a megalázás minden
formájából jutott. Neve megszűnt létezni,
jelentéskor a börtönszámát kellett használnia. Édesanyja 1962. évi halála további mentális terhet jelentett, a temetésen természetesen nem vehetett részt. Hat év elteltével
azonban a nemzetközi helyzet alakulása
újból segített. Az általános amnesztiával
(1963. évi 4. sz. tvr. rendelet) szabadult 1963.
március 29-én a hírhedt Kozma utcai fogházból. A családot előzetesen értesítő postai
lapon feladóként a mai napig ott díszlik:
„Számom: 53433.”
A megpróbáltatások a bő hat év börtönnel
korántsem értek véget, a hatalom élete végéig
folyamatosan rajta tartotta a szemét és a
kezét is. Hosszú éveken keresztül minden
vasárnap délelőtt 9 órakor jelentkeznie kellet t a Dabasi Rendőrkapitányságon.
Semmiféle rendezvényen, csoportosulásban
nem vehetett részt, vendéglátó-ipari egységeket nem látogathatott, főszabályként a munkahelyen és a lakásán kellett tartózkodnia.
(Ahol három ember összegyűlt, oda nem
mehetett, ill. onnan azonnal távoznia kellett.)
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Otthoni tartózkodását a dabasi rendőrök
rendszeresen a helyszínen ellenőrizték, bár
volt közöttük olyan helyi lakos is, aki röstelkedve hajtotta végre ezt a parancsot.
Munkába állnia sem volt egyszerű feladat,
hiszen bárhol jelentkezett: az ’56-os, nyilvánvalóan nem titkolható előélet hallatán sorra
bezárultak az ajtók. Végül 1963. május 21-én
próbaidős útőrként alkalmazták a KPM
Budapesti Közúti Igazgatóságának helyi telepén 1000 Ft-os havi kezdő fizetéssel. Ám
ehhez a vezető beosztást betöltő Pethő
Lajosnak (1908–1975), a dabasi reformátusok korábbi gondnokának közbenjárására
volt szükség, aki gyakorlatilag felelősséget
vállalt Domián Ferencért. A 30 napos próbaidő elteltével azonban a KPM elzárkózott a
további foglalkoztatástól. Újból Pethő Lajos
kiállása segített, aki a KPM-nél a saját távozását is kilátásba helyezte Domián Ferenc
foglalkoztatásának megszüntetése esetén.
Így végül tovább alkalmazták a KPM
újhartyáni táblafestő műhelyében. A napi
kétszer 6-7 kilométeres utat kezdetben
kerékpárral, majd Berva, illetve Simson kismotorral tette meg. Ebben az időszakban,
1968 őszén volt Dori Sándornak, a szintén
’56 kapcsán elítélt, közlekedési balesetben
elhunyt dabasi lakosnak a temetése, akinek a
tiltás ellenére személyes jelenlétével adta meg
a végtisztességet még a felsődabasi temetőben. Magától értetődően volt kivezényelt
besúgó a szertartáson, aki jelentése mellé még
ráadásul fényképfelvételt is készített. E fejlemény hatására a rendőrség fenyegetőleg lépett
fel, többször is kihallgatták. Felesége idegen
nyelvek (német, francia) oktatásával egészítette ki a családi kasszát. A vasárnapi rendőri
jelentkezések után egyenest a dabasi református templomba, az istentiszteletre vezetett
az útja. Itt mindig nyíltan, megszokott helyére, a presbiterek közé a második sorba ült
(összesen több mint 30 évig volt presbiter), és
ebből soha nem származott baj. Az őt ért
sérelmek, még a fizikai bántalmazások esetében is a keresztényi megbocsátás elvét vallotta, nem hordott gyűlöletet a szívében, soha
senkinek semmi rosszat nem kívánt. Ezen
éppen a nélkülözésben, hátrányos megkülönböztetésben, hatósági vegzálásban osztozó
családtagjai csodálkoztak a legjobban. A
nyugdíjkorhatárt elérve derült ki, hogy a
hatalom továbbra sem engedett a szorításból,
ugyanis KPM munkaviszonya előtti összes

2. rész

szolgálati idejét törölték, azaz továbbra is
minden munkanapon a festőműhelyben kellett dolgoznia. A 70. életévét megérve – betanított festőként – kezdeményezte újból a
nyugdíjazást. A KPM munkatársai nyújtottak segítséget az esetében különösen bonyolult adminisztratív ügyintézéshez. Még
néhány csendes, nagyon szerényen, visszavonultan eltöltött év jutott, míg 1983. augusztus 8-án végleg letehette keresztjét. Nem
érhette meg a hét évvel későbbi rendszerváltást, illetve az azt megelőző Nagy Imretemetést. Így jogi és erkölcsi rehabilitálásának kezdeményezése özvegyének feladata
lett, aki az első adandó alkalommal élt ezzel
az alaposan megkésett, jelképes lehetőséggel.
A Pest megyei Bíróság NT 39/1989/2 szám
alatt 1989. december 22-én hozta meg végzését, majd a jogi igazságszolgáltatást Göncz
Árpád köztársasági elnök 1991. október
23-án adományozott posztumusz 1956-os
emlékérem adományozása egészítette ki.
…Domián Feri bácsira ma még sokan
emlékeznek. Mosoly fut át az arcokon, amikor beszélnek róla, felidézik alakját. Az utolsó igazi, békebeli dabasi úriemberek egyike
volt, akinek életén keresztülgázolt a 20. század. Végső nyughelye az alsódabasi református temető családi sírboltjában van. A
Halászok árnyékában meghúzódó, arányos,
fekete márvány síremléket könnyű megtalálni, a rendezett környezet és a mindig friss
virág akár egy idegennek is biztos tájékozódási pontul szolgál…
Valentyik Ferenc

kitekintô

A Vitézi Rend története
A Vitézi Rend gondolata az ezeréves történelmi múlt alapjára épült, gyökerei visszanyúlnak nemzeti fejlôdésünk legrégibb korszakaiba. A vitézi tetteket Magyarország királyai
Szent István óta nemességgel és földbirtokkal jutalmazták.
Szent István hűbéri rendszerében az adománybirtok célja a katonai szolgálat biztosítása volt. II. Endre megkezdte a kisbirtokos
vitézi osztály kialakítását, IV. Béla megerősítette a harcoló hűbéres vitézi elemet. Igen sok
érdemes harcost emelt vitézi rangra. Az
Árpádok alatt hatalmas fejlődésen ment
keresztül a hadirendszer és ezzel párhuzamosan a vitézi osztály is. Rövid háromszáz
esztendő alatt kialakult egy közjogi jellegű
nemesi rend. IV. Béla már erre az erős nemességre támaszkodhatott az ország felépítésének munkájában. A lovagi szellem már az
Anjouk korában nagy tért hódított. Róbert
Károly 1326-ban ötven vitézzel megalapította a SZENT GYÖRGY lovagrendet, amely a
király, a haza és az egyház védelmére alakult.
Zsigmond király 1408-ban alapította a
magyar vitézségen alapuló második rendet, a
magyar SÁRKÁNY rendet. A lovagok fő
feladatuknak a lovagi szellem ápolását, a
belső viszályok, a pártoskodások elhárítását
és a hit védelmét tekintették. A középkor a
vitézi magatartást és megjelölést a legelső
világi tisztségnek tekintette. Az igazi vitéz az
özvegyek és árvák védője és az igazság bajnoka, valamint istenfélő ember volt. A székelység, a szabad hajdúk, a jászok és a kunok hősi
magatartásuk alapján különleges kiváltságban részesültek. A katonai és vitézi teljesítménnyel egybekötött földbirtok gondolata a
történelem folyamán alakult ki. A vitézi
eszme tovább emelkedett a történelmünkben. Így a VITÉZI REND életre hívása is a
magyar történelem alakulásának természetes
folytatása. Az első világháború ismét időszerűvé tette a vitézi magatartás jutalmazását,
ezért vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó (1920–1944) a hősi magatartás erényére emlékeztetve, a VITÉZI REND (V.
R.) megalapításával újjáélesztette a hagyományokat. Olyan egyéneket avattak vitézzé,
akik a harctereken és a nemzeti felkelések
alatt példaadó, személyes bátorsággal állták
meg a helyüket, magas kitüntetésben részesültek, vagy önfeláldozó bátorsággal párosult
kiváló nemzetszolgálatban tűntek ki. Az
igénylőket vitézi telekkel is jutalmazta.

Társadalmi állásra és rangra való tekintet
nélkül a Vitézi Rend tagjai lehettek mindazok, akik az előírt feltételekkel rendelkeztek. A követelmények, a jogok és kötelességek
egyenlőek voltak, a rend tagjai egyforma jelvényt viseltek, és ezáltal a Vitézi Rend nemes
értelemben demokratikus jelleget is nyert. A
Vitézi Rend kerete, a vitézi cím, az avatás és a
vitézi telekadományozás, valamint a várományosi jog a régi lovagrendek hű másaként felelevenítette azok hagyományait is. A szovjet
megszállást követően a Vitézi Rend
Magyarországon nem működhetett, tevékenységét 1945-ben a kormány betiltotta. A
győztes hatalmak Horthy Miklóst tanúként
hallgatták ki a nürnbergi perben. Vádat ellene nem emeltek. Sztálin sem. Emigrációs
tevékenységéről önként mondott le „a megosztás elkerülése érdekében”. A Vitézi Rend
hontalanságban történő újjászervezését
1953-ban vitéz Sónyi Hugó, az NSZK-ban
lakó ny. vezérezredes, a honvédség volt főparancsnoka kezdeményezte, akit Horthy
1956. június 18-án megbízott a főkapitányhelyettesi teendők ellátásával, amikor a lengyelek megmozdulása felvetette a magyar
forradalom kitörésének lehetőségét. A kormányzónak a forradalmunk leverése után
bekövetkezett halála és Sónyi súlyos betegsége s elhalálozása új helyzetet teremtett a hontalanságban élő vitézek előtt. Horthy 1957.
februárban bekövetkezett halála után a
Vitézi Rend nyugaton lévő tagjai felkérték az
1921. augusztus 21-én elsőként avatott vitézt,
vitéz József Ágost tábornagy királyi herceget,
hogy választás céljából hívja össze a nyugaton
élő vitézeket. A Vitézi Rend törvényhozó
testületének, a Vitézi Széknek megválasztását követően a Rend újra megkezdte tevékenységét. A Vitézi Szék vitéz József Ágost
tábornagyot választotta meg a Rend főkapitányának. Az ő érdeme, hogy a Vitézi Rendet
1962-ben felvették a nemzetközi lovagrendek
sorába. A Nemzetközi Genealógiai és
Heraldikai Kongresszus és az annak hatáskörébe tartozó Lovagrendek Nemzetközi
Bizottsága 1962-ben Edinburghban nemzetközileg elismerte a Vitézi Rendet és hivatalos

kiadványában, a Register of Orders of
Chivalry-ben 1964-ben ezt kihirdette.
Hivatalos elnevezése: The Knightly Order of
Vitéz (A Vitézek Lovagrendje). Jogforrásul,
illetve legfőbb védnökéül a magyar Szent
Koronát ismerte el. A második főkapitány
halála után a Vitézi Szék a Tatár-hágó
II. világháborús védőjét, főcserkészt, az 1938.
évi Eucharisztikus Világkongresszus szervezőjét, vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc vezérezredest választotta meg főkapitánynak, aki
85 éves korában, 1977-ben erről a tisztségről
betegsége miatt lemondott. A Vitézi Szék
1977. december 3-án vitéz József tábornagy,
királyi herceg unokáját, vitéz József Árpád
királyi herceg főkapitány-helyettest választotta meg a Rend negyedik főkapitányává, aki
ezt a tisztségét 1993. július 1-jéig viselte és
ezután előbb a Vitézek Lovagrendjének
Nagymestere, majd a Vitézi Rend Legfőbb
Előjárója címet adományozta részére. A
Vitézi Szék 2003. február 4-én tartott ülésén
meghozott határozatával visszatért a Rend
eredeti – vitéz nagybányai Horthy Miklós
által megteremtett – szervezeti állapotához,
mely szerint a Rend vezetője a főkapitány és
ezzel egyidejűleg a legfőbb előjárói tisztséget
megszüntette. A Vitézi Szék 1983. szeptember 17-én – a Vitézi Rend eredeti jellegének
megtartása mellett – nemzetvédelmi tagozatot létesített. Ebbe a tagozatba kívánta felvenni mind a hazánkban, mind a külföldön élő
magyarság kiváló, a nemzet szempontjából
értékes személyiségeit, akik a Rendért is értékes szellemi munkát végeztek. Az ötödik
főkapitány személyében vitéz Radnóczy
Antal nyugállományú dandártábornok főkapitányra a Rend hazatelepítésének nehéz feladata hárult, töretlen hittel és buzgalommal
látott a rendkívül bonyolult feladathoz. Az
elnyomás éveiben megrendült rendi öntudat
helyreállításában érdemei elévülhetetlenek.
A főkapitányi tisztséget 1993. július 10-től
2003. április 28-án bekövetkezett haláláig
töltötte be. A Vitézi Szék 2003. szeptember
25-én vitéz Hunyadi László helyettes főkapitányt választotta a Rend hatodik főkapitányának.
FELHÍVÁS
A Történelmi Vitézi Rend kutatja azokat a családokat, kinek felmenőik között avatott vitézek voltak.
A vitézi szellem ápolása érdekében kérjük, jelentkezzenek azok, akiknek tudomásuk van ilyen személyről vagy családról.
Jelentkezni lehet: nemzetes Gyimesi András VRNT
Úrnál a +36-20/801-1937 telefonszámon.
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A benzinkúttól az elektromos töltőállomásig
Bizonyára kevesen tudják, hogy éppen 125
évvel ezelőtt kapta meg Daimler szabadalmát találmányára, a világ első motorkerékpárjára. Ez a szerkezet már belsőégésű
motorral rendelkezett, melynek 40 kg-os
súlya 0,5 LE teljesítményt adott le, két
sebességével max. 12 km-t tett meg egy óra
alatt. Daimler fiának engedte át a dicsőséget, hogy elsőként a világon motorosként
átdübörög jön Bad Canstattból Unter
türkheimbe. Megszületett a motorkerékpár! Még ugyanebben az évben Benz
háromkerekű motorkocsijával tett próbautakat, mely saját fejlesztésű négyütemű
motorral, telepes gyújtással és ventilátoros
hűtéssel működött. 1866-ban Daimler
feleségének születésnapi meglepetésként
megalkotta az első négykerekű motorkocsit
– a mai autó ősét,mely kinézetre egy lovas
hintóra hasonlított, nem véletlenül, mivel a
vázat és karosszériát a királyi udvari kocsi
gyártó szállította.
Ettől kezdve szinte töretlen az autóipar
fejlődése, mind a mai napig…amikor is
mértékadó olajipari szakemberek véleménye szerint a globális olajkitermelés csúcsát
vagy már átléptük, vagy még ebben az
évben át fogjuk lépni.
Ez messzemenő következményekkel fog
járni, mind gazdasági, mind egyéb hatásait
tekintve, beleértve az összes iparágra, többek között a gépjármű, közlekedés, szállítás és egyéb kapcsolódó iparágakra való
hatását is.
Ezen tények ismeretében egyre fontosabbá kellene, hogy váljon az alternatív
energiával meghajtott járművek fejlesztése,
sorozatgyártásba állítása, a megújuló ener-
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giák kiaknázása, technológiájának bevezetése a mindennapi életbe.
Ennek jelenlegi egyik legnagyobb akadálya a magas bekerülési költség, mely csak
évek múltán csökkenhet jelentősen a sorozatban, nagy mennyiségben gyártott termékek széles körű elterjedésével.
Ugyanakkor nincs új a nap alatt…
1899-ben az első autó, amely átlépte a
100 km/órás álomhatárt, éppen egy elektromos jármű volt, a belga Camille Jenatzy
által épített „Never Satisfied”.
Ez év októberében 2. alkalommal rendezték meg a bajor fővárosban, München
ben az elektromos mobilitás nemzetközi
kiállítását. A vásárváros mindössze 20 perces utazással közelíthető meg a belvárosból.
Az első meglepetés már a metrókocsiban éri
a látogatót, a hangosbemondó két nyelven
üdvözli az utasokat a kiállítás alkalmából.
Apró figyelmesség, de jólesik. Hasonlóan
barátságos megoldás a metrókijáratot a vásár
bejáratával összekötő fedett sétaút.
A vásárváros két hatalmas pavilonja
adott helyet a több száz kiállítónak, ezen
kívül egy kültéri, parkolóhelyen kialakított
próbapálya, ahol a jelentkezők kipróbálhatták a legújabb elektromos hajtású járműveket. Az első pavilonban a fejlesztés
alatt álló, későbbiekben gyártásra kerülő
robogók, kerékpárok, autók, különböző
szerkezeti egységek – úgymint meghajtó
motorok, vezérlő áramkörök, akkumulátorok találhatóak, a másik csarnokban már
árcédulákkal feltüntetett járművek is helyet
kaptak.
A tiszta elektromos hajtású autók még
meglehetősen drágák, és az akkumulátorok

kapacitásának véges volta miatt hatótávolságuk kevésbé versenyképes benzines társaikhoz viszonyítva. Rövid távú, városi
használatuk azonban már ma is gazdaságos
a magasabb ár ellenére, mivel üzemanyagköltségük kb. egyötöde a hagyományos járművekhez képest. Nem utolsó szempont,
hogy károsanyag-kibocsátásuk nulla, teljesen emissziómentes. A meghajtáshoz szükséges energia akár közvetlenül is származhat megújuló, újratermelődő nap- és szélenergiából. Néhány országban támogatást
is kapnak elektromos jármű vásárlásakor a
borsos számla kiegyenlítéséhez.
A kiállításon számos szakmai előadás
elhangzott vezető fejlesztők, kutatók tolmácsolásában. Talán nem meglepő, de
magyar kiállítókkal is találkozhattunk a
pavilonban. Megjelenésüket a kormány
beruházás és kereskedelem-fejlesztési ügynöksége támogatta. Többek között részt
vett az Alternatív Meghajtású Járművek
Szövetsége is Győrből, amely idén 5. alkalomma l rendezte meg a Széchenyiversenyt.
Tehát a fejlődés töretlen, évről évre
újdonságoknak örvendhetünk, és előbbutóbb a költségek jelentős csökkenésével
ezen járművek széles körű, tömeges elterjedésével számolhatunk.
Utóirat:
2010. szeptember 22-én az Elmű–
Émász társaságcsoport felavatta Magyar
ország első elektromos autótöltő állomását
Budapesten.
A jövő elkezdődött…
Móricz István

Délvidéki barangolás II.
A hosszú napra való tekintettel korán kellett kelnie a csapatnak, így
már 7 órakor útra tudtunk indulni a várva várt vaskapui túrára. A gyönyörű napos időben gyorsan elértük motorjainkkal a Kárpátok vonulatát és a szerb–román határt. A néranádasi határátlépés után szép szerpentines úton haladva észak felől értük el a Dunát. Itt már jól láthattuk, hogy nem messze tőlünk Ómoldova után igencsak magas hegyek
közé szorul a széles folyó. A kristálytiszta levegőben László-várhoz
értünk. A László-vár (Szent László vára) a Galambóci várral szemben
áll a Duna-parti „Várhegyen”. A hajdanán az Al-Dunánál lévő legerősebb, ma már romokban álló magyar várat Zsigmond királyunk hamarjában építtetett fel 1427 telén a Galambóc elleni támadás előkészítéseként. László vára után pár kilométerrel, a megmaradt Széchenyi-út
mentén a sziklafalat fürkészve egy hatalmas 1057 méteres márványtáblát, a Baross-emléktáblát fedezhettünk fel. Baross Gábor közlekedési miniszter – a vasminiszter – Széchenyi örökébe lépett és szorgalmazója volt az al-dunai szabályozás révén megvalósuló gőzhajózásnak.
A tábla szövege öles betűkkel hirdeti:
„ A z Al dun ai va sk a p un a k é s a t ö b b i zu h a t a g n a k az
MDCCCLXXXVIII évi XXVI t. czikelye által elrendelt szabályozása
megkezdetett I. Ferencz József uralkodása alatt Gróf SZAPÁRY GYULA
miniszterelnök idejében BELLUSI BAROSS GÁBOR kereskedelemügyi
miniszter által MDCCCLXXXX (1890) évi szeptember XV-én. Isten
áldása legyen e művön és megalkotóin.”

A Baross-emléktábla

Sajnos ez után nem sokkal egyik motorostársunkat baleset érte,
kisodródott egy kanyarban. Szerencsére súlyosabb baja nem esett, de
kórházba kellett szállítani. Tovább haladva a „Háromtorony” (Tre
Cule), az egykori magyar határvédelmi rendszer maradványait tekintettük meg. Valószínűleg Zsigmond építtette, aki több várat is emelt
az Al-Dunán, első írásos említése 1428-ból való. Alacsony vízállásnál
a tornyokhoz le is lehet sétálni, egyébként a duzzasztás nyomán mindig
vízben állnak. Egyszer csak elértünk a várva várt helyszínhez. A Nagy
Kazán a Duna legvadregényesebb szakasza. A folyó itt hirtelen összeszűkül és a víz a legszűkebb helyen 170 méteres szorosban tör előre, a
vízmélység pedig 80 méter körüli. A szabályozások előtt veszélyes sellők, sziklazátonyok, sebes folyás, keresztirányú áramlatok, hatalmas
sziklák jellemezték a szorost. Bővelkedett örvényben, olyan volt, mintha forrna az üstben (kazánban) lévő víz. A Vaskapu Nemzeti Park
területén vagyunk, amely Orsova alatt kezdődik és Szinicéig tart,
magában foglalja a Vaskaput, ill. a Kis és Nagy Kazán-szorost is. A
Kazán vidéke védett terület, gazdag növényvilággal rendelkezik: bánáti szegfű, medveköröm is fellelhető itt. A Dunatölgyesi öböl után a Kis

A Galambóci vár

Kazán-szoros mentén haladva gyönyörködtünk a tájban. Vadregényes
tájak után értünk Orsovára. Itt megtekintettük a katolikus templomban a Szent Korona Szövetség által 2004 májusában állított emléktáblát. A tábla szövege felidézi a magyar királyi korona viszontagságos
történetének Orsovához fűződő szakaszát:
„A Szent-Korona Orsovánál volt 1849-től 1853-ig elrejtve. Az elásatás helyén, a Szent-Korona ittlétének emlékére 1855-ben
„Koronakápolnát” építettek. A kápolna a Duna vize alá kerülvén, emlékül a koronát tisztelők ezen táblát állították”.
A Vaskapu erőművet elérve a gáton ismét szerb területre értünk.
Az idő rövidsége miatt gyors tempóban mentünk, átszáguldva kb.
20-25 alagúton, viadukton. Naplemente idején értünk a Galambóci
várhoz. Itt már a rómaiaknak is volt erődítésük (Columbaria).
Galambóc a legfestőibb és legépebben fennmaradt várrom az
Al-Dunán. A Duna duzzasztása itt is megtette hatását, a vár alsó része
vízben áll. Galambóc vára tartósan szerb kézben volt, de 1427-ben át
kellett volna adni Zsigmond magyar királynak a várat, ehelyett a várkapitány török kézre juttatta. Zsigmond a László-várat megépítve indított támadást, de alulmaradt a harcban és a török felmentő sereg elől
alig tudott megmenekülni. A király csak Rozgonyinénak köszönhette
életét. Rozgonyiné (a király fővezérének felesége, Rozgonyi Cecília)
hőstetteit Arany balladájából idézhetjük fel. A vár török kézen maradt,
később csak Kinizsi Pál tudta visszafoglalni. Este későn értünk
székelykevei szállásunkra, ahol gyorsan nyugovóra tértünk a szép, de
fárasztó nap után. Utolsó reggelünkön Nándorfehérvárt (Belgrád)
kerestük fel. Megkoszorúztuk Hunyadi János diadalának emlékkövét
és rövid városnézésen vettünk részt. Túránk befejező állomásán,
Újvidéken ismét helybéli motorosokkal (Brothers MC Novi Sad)
ismerkedtünk össze, akikkel klubházukban együtt ittunk egy kis frissítőt, majd tekintettük meg a várost és a péterváradi erődöt. A tempós
motorozással este kilenc táján értünk haza teli szép emlékekkel.
Mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy a Délvidék szépségeit fedezze
fel, hiszen ott is rengeteg látnivaló van és a helybéliek mindenkit szeretettel várnak. Szállásadónk elérhetősége: Dani Ernő, Székelykeve
(Skorenovac) Szerbia. Telefon: +381641421069.
Molnár József

A nándorfehérvári emlékmûnél
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Testépítő siker

Férfi kézilabda
NB I/B	
Miskolc–Dabas-Diego KC
Dabas-Diego KC–Cegléd
Hajdúböszörmény–Dabas-Diego KC

Felnőtt

Ifjúsági

32:25
30:28
27:36

50:24
31:26
30:44

A felnőttek hét forduló után 10 ponttal a negyedik, az ifjúsá
giak nyolc ponttal a hatodik helyen állnak.

Október 30-án került megrendezésre Magyarország egyik legnagyobb
testépítő versenye, a Superbody, melyen évről évre az ország legjobb és
legnevesebb testépítői versengenek egymással. A versenynek idén két
dabasi résztvevője is volt: Balogh Péter és Vitvindics László, akik a xXx
Fitness terem színeiben indultak és hatalmas sikert értek el. Laci, aki
csupán egy éve edz igazán komolyan, 9. lett Athletic kategóriában pengeéles formával és a többi versenyzőt is meglepő szárazsággal. Peti
pedig a vártnál is jobb eredménnyel a dobogó második fokára léphetett
fel Athletic egyéni, összetett, és abszolút kategóriában is. Tömegével,
tökéletes arányaival, szálkás izomzatával méltán nyerte el a közönség
és a bírák tetszését.
Ezúton is szeretnénk gratulálni Petinek és Lacinak, büszkék
vagyunk rátok! Csak így tovább srácok!
Tóth Dávid

NB II
Dabas-Police-Kop KC–Eger
Gyöngyös II.–Dabas-Police-Kop KC
Dabas-Police-Kop KC–Gyömrő

Felnőtt

Ifjúsági

25:29
31:25
30:30

35:43              
29:33
36:24

A felnőttek hét forduló után öt ponttal a hetedik, az ifjúságiak
hat ponttal a hatodik helyen állnak.
A Dabas VSE KC köszöni mindazok támogatását, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át egyesületünknek ajánlották.
A támogatás összege az idei évben: 169 462 Ft volt.
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hirdetések

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

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
MUNKAJOG - CÉGJOG - TB

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

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