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Áldott karácsonyt és reményteljes új esztendőt kíván
Kőszegi Zoltán polgármester és a Dabasi Újság szerkesztősége
2010. december
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Újszülöttek köszöntése az új Bóbita Óvodában
November 27-én, szombaton került sor az 2010-es esztendő első fél
évében született csecsemők köszöntésére az új Bóbita Óvodában.
A rendezvény az óvoda növendékeinek kedves kis műsorával kezdődött, majd Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte a családokat.
A szülőknek alkalmuk nyílt megismerni a korszerű oktatási intézmény európai színvonalú felszereltségét, és így, ha majd gyermekeik

óvodáskorba lépnek, könnyebb szívvel bízzák őket az ott dolgozó óvó
nénikre és dadusokra, tudván, hogy jó helyen, jó kezekben lesznek.
A kora délutáni órákban a családok csemetét ültettek gyermekük
születésének tiszteletére a sári Csati-parton elterülő Újszülöttek
Ligetében, amelynek fái évről évre szépen gyarapodnak.
– szerk –

Együtt a családok az óvoda udvarán

Házassági évfordulósok köszöntése a Városházán

Fotók: Karlik Dóra

November 13-án, szombaton került sor azon idős házaspárok köszöntésére, akik idén ünnepelték
házasságkötésük 50. ill. 60. évfordulóját. A rendezvényen kilenc idős pár erősítette meg házassági
esküjét az anyakönyvvezető előtt. Az eskü aláírása után Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte a vendégeket és átadta az Önkormányzat ajándékát.
A rendezvény ünnepélyes részét zenés műsor követte, ahol Szalontai Eszter operaénekes és
a Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör szórakoztatta a megjelenteket. A népdalkör külön
köszöntötte a Füredy házaspárt, akik sok éven keresztül tagjai voltak a hagyományőrző csoportnak. Dr. Füredy Árpád versben foglalta össze egy hosszú, dolgos élet és egy harmonikus házasság
tapasztalatait. Az ünnepeltek fiatalos lendülettel perdültek táncra az asszonykórus jó hangulatú
dallamaira.
Jó egészséget és még sok boldog együtt töltött évet kívánunk mindannyiuknak!
– szerk –

A jó hangulatról a rozmaringos asszonyok gondoskodtak
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Szalontai Eszter énekelt

Pezsgôs koccintás

rendezvényeink

IDÔSKORÚAK
KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGEI
Szeretettel várok minden időskorú dabasi polgárt a lakó
helyéhez legközelebb eső önkormányzati karácsonyi ünnep
ségre december 13–16. között.
Kőszegi Zoltán polgármester
A rendezvények helyszínei és időpontjai:
Sári, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tornaterme
December 13. hétfő, 15.00 óra
Ünnepi műsor: az iskola diákjai és a Rozmaring
Hagyományőrző Népdalkör
Dabas, Kossuth Művelődési Központ nagyterme
December 14. kedd, 15.00 óra
Ünnepi műsor: a Múzsák Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény színjátszói
Gyón, Gyóni Géza Általános Iskola aulája
December 15. szerda, 15.00 óra
Ünnepi műsor: az iskola énekkara és versmondói
Dabasi-szőlők, Művelődési Ház
December 16. csütörtök, 15.00 óra
Ünnepi műsor: a Szőlőkert Óvoda növendékei

Ünnepi Évzáró
Képviselô-testületi Ülés
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete decem
ber 16-án, csütörtökön 18.00 órakor tartja ünnepi évzáró
ülését a Városháza nagytermében. A rendezvényen Kőszegi
Zoltán polgármester értékeli a 2010-es esztendőt, majd átadásra
kerül az Év Váll alkozója, Dabas Város Közbiztonságáért és
Az Év Kulturális Eseménye Díj.
Az ünnepséget a Múzsák Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
zene tanszakosainak és versmondóinak műsora zárja.

Sportgála a DDS-ben
Dabas Város Önkormányzata december 17-én, pénteken
18.00 órától rendezi meg nagyszabású sportgáláját a DabasDiego Sportcsarnokban. Az ünnepségen számos elismerés talál
majd gazdára. A város legeredményesebb sportolói Év Sportolója
Díjban részesülnek, és átadják a Dabas Város Sportjáért elismerő címet is az arra érdemes, nagy sportmúlttal rendelkező személynek.

Szociális Munka Napja a Városházán
Vay Péter Alapon keresztül támogatták a város árváit és rászoru
lóit. Az ünnepségen átadásra került a „Rászorultakért és
Elesettekért” Díj. Idén Bartos Sándorné, a Vöröskereszt dabasi
fiókjának vezetője vehette át ez a kitüntetést több évtizedes önzetlen és magas szakmai színvonalon végzett segítő munkájáért.
A rendezvényt Kovács Éva brácsaművész és művészbarátainak
koncertje zárta. 			
–Kapui–

Fotó: Karlik Dóra

Dabas Város Önkormányzata november 12-én, pénteken köszöntötte a szociális szférában dolgozókat a Városháza nagytermében.
A rendezvényen Kőszegi Zoltán polgármester tartott ünnepi
beszédet, amelyben a szociális segítőmunka fontosságát hangsúlyozta.
A polgármester elismerő oklevéllel köszönte meg azon vállalkozások, cégek, intézmények és egyesületek segítségét, akik a Gróf
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Segítségnyújtás és küldetés
Bartos Sándorné Mátyás Klára a Szociális Munka Napján megende
zett ünnepségen vette át a Rászorultakért és Elesettekért Díjat Dabas
város polgármesterétől.
A kitüntetett Ócsán született, itt végezte el az általános iskolát,
majd Cegléden a középiskolai tanulmányait. Felsőfokú végzettséget a
Gödöllői Agrártudományi Egyetemen szerzett 1970–1973 között.
Azóta is több szakmai képzésbe kapcsolódott be, hogy frissen tartsa
ismereteit. 1964–1984-ig volt a Felsőbabádi Állami Gazdaság irodavezetője, majd önkéntesként a Vöröskereszt munkahelyi szervezetének titkára. 1985-től a mai napig a Magyar Vöröskereszt Dabas
Körzeti Szervezetének területi vezetőjeként dolgozik. Példaértékű
elhivatottságát több kitüntetéssel, így a „Vöröskeresztes Munkáért”
bronz, majd ezüst fokozatával, valamint a Vöröskereszt Szolgálati
Érdeméremmel jutalmazták.
Jelenleg a hátrányos helyzetű munkanélküliek személyre szabott
segítésével, véradások megszervezésével foglalkozik 15 településen.
Elsősegélynyújtó tanfolyamokat és vizsgákat szervez, adományok
gyűjtését, szétosztását és önkéntesek képzését szervezi és koordinálja. Munkájában nagy hangsúlyt fektet a rászorulók fel
kutatására. A másokon való segítést küldetésnek tekinti.
Az önkéntesek kiválasztását, tevékenységük irányítását és
a munkájuk erkölcsi elismerését nagyon fontosnak tartja.
Szervezi a véradást, a donorok megbecsülésére törekszik.
A díjhoz gratulálunk, további szép eredményekben gazdag,
aktív éveket kívánunk!				
– ui –

Bartos Sándorné, a díjazott

Idén negyedik alkalommal rendezték meg a Szôlôsi Napokat

Fotók: Karlik Dóra

November 23–28-ig tartott a IV. Szőlősi Napok programsorozat,
amely ez évben is színes kínálattal várta az érdeklődőket. Az esemény
célja és erénye pontosan abban áll, hogy a helyi kisközösség értékeit
mutatja be, lehetőséget teremtve a különböző korosztályoknak az
aktív részvételre.
A több éves hagyományok szerint a kezdőnapon ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokkal várta az érdeklődőket dr. Radvánszki
Ida és dr. Klemencz Hajnalka.
November 26-án, pénteken a szőlősi kápolna 60. évfordulójára
készített emlékkönyv bemutatására került sor, amelynek címe Szent
Szűzanyánk, őrizzenek őrzőangyalaid!. A kis kötet egy válogatás, az
elmúlt hat évtized dabasi-szőlősi egyházi életét összegzi helybeli
képekkel és a szőlőkben íródott búcsújáró énekekkel, imádságokkal.
Az emlékkönyv szövegeit Feldman László írta és szerkesztette.
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A kiadványt Pásztor Gergely, a körzet képviselője, a Humán
erőforrás Bizottság elnöke mutatta be. Erre az estére Dabasi-szőlőkbe
látogatott az egykor Dabason szolgálatot teljesítő Barotai Imre atya,
aki felidézte dabasi és szőlősi emlékeit, elmesélte életútjának fontos
állomásait. A megindító és elgondolkodtató történetekből természetesen nem hiányozhatott az az optimizmus, frissesség és humor,
amely Barotai atyát jellemzi.
A szombati napon adventi kézműves programmal várták a gyermekeket és a kisgyermekes családokat a Közösségi Házban.
A programsorozat a vasárnapi szentmisét követő, közel egyórás
adventi templomi műsorral zárult, amelyben felléptek a Múzsák
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény diákjai, valamint a Pátria
Énekegyüttes.
– Szerk. –
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Születésnapi köszöntés a Halász Móricz-kúriában
November 27-én, pénteken este köszöntötte Dabas Város Önkormányzata Bábel Balázs érseket és édesapját, id. Bábel Balázst abból az alkalomból, hogy városunk két díszpolgára ebben az
esztendőben ünnepelte születésének kerek évfordulóját. Az apa márciusban 90., a fiú októberben 60. életévét töltötte be.
Az ünneplő közösséget és a vendégeket Szandhofer János alpolgármester köszöntötte, majd
Feldman László felolvasta Kőszegi Zoltán polgármester levelét, aki e sorokon keresztül üzent
az ünnepelteknek, ugyanis a Külügyi Bizottság tagjaként Montenegróban tartózkodott a rendezvény idején. A két Bábellel, apával és fiúval oldott, családias beszélgetést alakított ki az est
moderátora, Pásztor Gergely képviselő. A jól irányzott kérdésekre felszabadult, humoros és
igen tanulságos válaszok érkeztek, amelyek rávilágítottak az apa és fiú kellemes, szeretetteljes
személyiségére, mindkettőjük emberszeretetére, műveltségére és a hit által vezérelt életútjára.
A rendezvényen Bábel Balázs érsek úr dedikálta Magyar Zsoltárok, 150 örökérvényű vers
című kötetét, valamint a Két, Istennel beszélő ember című kiadványt, amelyet Dabas Város
Önkormányzata e jeles alkalomra jelentetett meg, és ezzel köszöntötte a két Bábelt születésnapja alkalmából. A kis kötet szerkesztője Feldman László, Kapui Ágota és Paálné Szűcs
Mária. Az adatközlésben közreműködött Juhászné Bábel Márta, az érsek húga. A régi családi
fényképeken kívül a szerkesztők Karlik Dóra fotóit használták fel a kiadványban. A nyomdai
munkálatokat a Pressman Nyomdaipari Bt. végezte.			
K. Á.

Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás alakult az Országházban
A megalakult Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás
célja az ország szívében észak–déli irányban húzódó zarándokút
működéséhez szükséges infrastruktúra megteremtése. Az útvonal
2011 tavaszán nyílik meg a zarándokolni vágyók előtt.
Feldman László

Fotók: Karlik Dóra

November 25-én délelőtt megalakult a Magyar Zarándokút
Önkormányzati Társulás. Az Országház egyik termében tartotta
meg alakuló ülését a Magyarországon legnagyobb távolságokat
összekötő önkormányzati társulás, amely a magyar zarándokút
településeit fűzi egybe Esztergomtól Dabason és Kalocsán át
Máriagyűdig.
Az alakuló ülésen Rumi Imre, a Zarándokút Egyesület elnöke
köszöntötte az alapítóként részt vevő 22 települési önkormányzat
polgármesterét és megbízott képviselőjét. Az ünnepélyes szerződés-aláírásra több egyházmegyei, megyei önkormányzati és később
kapcsolódni kívánó települési vezető jelenlétében került sor. A társulás alapító tagjai maguk közül, az egyesület elnökének javaslatára,
a társulás elnökének egyhangúlag Kőszegi Zoltánt, Dabas város
polgármesterét, országgyűlési képviselőt választották meg. A tagság
három elnökhelyettest bízott meg: Pokorni Zoltánt, a XII. kerület,
Török Ferencet, Kalocsa, valamint dr. Bíró Ferencet, Pécsvárad
polgármesterét. Az alakuló ülésen zárszót mondott Kövér László, a
Magyar Országgyűlés elnöke, aki kifejezte az ügy fontossága miatt
maximális támogatását.

A társulás polgármesterei és képviselôi az Országházban
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Adventi Est az új Bóbita Óvoda elôtt

Fotók: Karlik Dóra

November 28-án, vasárnap zimankós téli idővel köszöntött be az
advent. A jéghideg havaseső nem kedvezett a szépen feldíszített sátrakban várakozó kézműveseknek, árusoknak, akik ízléses ajándéktárgyakkal várták azokat, akik apró karácsonyi meglepetéseket
vásároltak volna szeretteiknek. Az óvodában azonban nagy volt a
nyüzsgés. A kézműves foglalkozásokra sok gyerek érkezett, és a
hideg ellenére is sok szülő, rokon nézte végig az óvodások, a kisiskolások és a Pilinke énekes csoport karácsonyváró műsorát. Csak a
forró tea és forralt bor enyhítette átmenetileg az átfagyott közönséget, majd a gyerekek műsora után kiürült a tér, miközben az időjárás egyre zordabbá vált.
Az este adventi koncerttel folytatódott az alsódabasi katolikus
templomban, ahol a Szent János Katolikus Általános Iskola tanárokból, diákokból és szülőkből álló kórusa igazán emelkedett hangulatot varázsolt a jéghideg falak közé. Az adventi énekek és elmélkedések átmelegítették a jelenlévők szívét. A rossz idő ellenére a
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templomterem és az előtér is zsúfolásig megtelt a hallgatósággal. Az
előadásban közreműködtek: Máténé Suhajda Andrea, Pásztor Imre,
Gattyánné Fajt Judit, Gattyán Annamária, Jankulár Margit, Nagy
Kinga (furulya), Pásztor Imre, Gogolák Alexandra (fuvola), Fridrich
Márton, Bányai János, Venicz Ábel, Gogolák Alexandra, Danyis Máté,
Kollár Kinga (szólóének), Kuris Loretta, Zsákai Lénárd, Szabados
Kata és Kollár Kinga (gitár). A Kollár Lászlóné Marika által vezényelt kórus színvonalas műsorához csatlakozott a Gyóni Géza
Általános Iskola és a Kossuth Lajos Általános Iskola pedagógus
énekkara is. Köszönjük mindazoknak, akik a rendezvény létrehozásán fáradoztak, munkával, eszközzel és adományokkal támogatták a
szervezőket. Külön köszönjük Major Attilának, a Magyar házaspárnak felajánlásaikat. A városi karácsonyfa beültetésében közreműködtek: Fekete János dabasi polgár (adományozó), a Dabasi Tűzoltóság, a
Patina Bt., a DAKÖV Kft., Sikari Orbán kertészei és a gyóni polgárőrök, köszönet érte.			
– szerk. –

önkormányzati hírek

Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képv i
selő-testülete 2010. november 17-én rend
kívüli ülést tartott. A testület az ülésen az
alábbi témákban hozott döntést:
– a „Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet
(Dabas) bővítése, átalakítása” tárgyú projekthez
kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban az 1.
része vonatkozásában
– Meglévő törzsépület meglévő szintjének rész
leges átalakítása, meglévő háromszintes főépü
let bővítése teljes alapterületen egy magastetős
tetőtéri szinttel, hátsó, földszintes épület bőví
tése egy szinttel és egy tetőtéri szinttel, 2 db
villamos üzemű felvonó építése. A bővítés
nagyságrendje összesen kb. 1997 m2 – egyhan
gúlag (11 igen szavazattal) az Alpine Hungária
Építő Kft. (1117 Budapest, Fehérvári út 50–52.)
és Keviép Építőipari és Kereskedelmi Kft. (4025
Debrecen, Széchenyi u. 46.) ajánlatait érvény
telennek nyilvánította a közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. törvény 88. § (1) bekezdés f)
pontjai alapján. Az adott rész tekintetében az
eljárás nyertesének az összességében legelő
nyösebb érvényes ajánlatot benyújtó Pest Építő
és Faipari Zrt.-t (2141 Csömör, Sármány út 3.)

hirdette ki. A nyertes ajánlati ár 455 033 536 Ft
+ áfa, jótállás: 5 év.
E közbeszerzési eljárás 2. részének vonatkozá
sában – Homlokzatfelújítás, hőszigetelés, kb.
1000 m2 – egyhangúlag (11 igen szavazattal) a
testület eredményesnek nyilvánította, az adott
rész tekintetében az összességében legelőnyö
sebb, érvényes ajánlatot benyújtó, az eljárás
nyerteseként a Bodrogi-Bau Kft.-t (6800
Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38.) hirdette ki.
A nyertes ajánlati ár 28 606 736 Ft + áfa, jótál
lás: 5 év. A 2. rész ajánlati körében második
helyezetnek a Pest Építő és Faipari Zrt.-t hirde
tette ki (2141 Csömör, Sármány út 3.), az aján
lattevő nyújtotta be az adott rész tekintetében az
összességében legelőnyösebb érvényes aján
latot követő ajánlatot, ajánlati ár: 29 074 126 Ft
+ áfa, jótállás: 5 év.
Indoklás: Ajánlattevő nyújtotta be az adott rész
tekintetében az összességében legelőnyösebb
érvényes ajánlatot követő ajánlatot.

– Az Önkormányzat bejegyzett jelzálogjog rang
helyének módosításához járult hoz zá a
Képviselő testület (8 igen, 2 nem szavazattal) a
Dabas 7241 hrsz.-ú ingatlan tekintetében.
Dr. Kozák Beatrix

– A II. világháborús emlékmű felállításához 700
000 Ft támogatásról egyhangú igen szavazattal
döntött a testület, amely összeg a Dabasi
Kulturális Közalapítvány számlájára kerül átuta
lásra a 2010. évi költségvetés általános tartalé
kának terhére.

(www.pestmegye.hu)

Felhívás!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Dabas Város Önkormányzata
2003-ban a 15/2003. (II. 27.) sz. rendeletében bevezette a magánszemélyek kommunális adóját, melynek mértéke évi 12 000 Ft.
Adóköteles:
– az építési telek (akkor is, ha nincs bevezetve rá a közmű)
– a magánszemély tulajdonában álló lakás
– a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga
Mentes az adó fizetése alól:
– a 70 éven felüli nyugdíjas, amennyiben nem él egy háztartásban
más keresőképes személlyel
– a z első lakáshoz jutó, a lakás használatbavételi engedély dátumát követő év január elsejétől 5 évig
– az, aki legalább 67%-os csökkent munkaképességű, ill. akinek a
családjában 100%-os csökkent munkaképességű eltartott van.
Az adóhatóság az adózó kérelmére méltányossági címen
mérsékelheti, ill. törölheti az adót, amennyiben az súlyosan
veszélyezteti a létfenntartást.
Az adózó a tulajdonát képező vagyontárgy (építési telek,
lakás) mindenkori változásáról (adás, vétel) külön felszólítás
nélkül köteles 15 napon belül bejelentést tenni a Polgármesteri
Hivatalban.
Az adóval kapcsolatos kérdésükre felvilágosítást a
29-561-247 telefonszámon, ill. a
www.dabas.hu oldalon kaphatnak.

Tisztelt Lakosság!
Kérjük, hogy a Pest
Megyei Önkormányzat
tulajdonában és fenntartásában lévő Táncsics
Mihály Gimnáziummal
kapcsolatos kérdéseikkel,
javaslataikkal Pest Megye
Közgyűlésének felelős
vezetőihez forduljanak!

Szandhofer János
Dabas város alpolgármestere

Tisztelt Ügyfelünk!

A Dabasi Újság hirdetési tarifái 2010. januártól a következők:
1/32 oldal (fekete-fehér) 7260 Ft/hó
		 színes
8 710 Ft/hó (35 5 50 mm)
1/16 oldal (fekete-fehér) 8710 Ft/hó
		 színes
11 620 Ft/hó (70 5 55 mm)
1/8 oldal (fekete-fehér) 14 520 Ft/hó
		 színes
20 330 Ft/hó (65 5 95 mm)
1/4 oldal (fekete-fehér) 24 690 Ft/hó
		 színes
31 945 Ft/hó (95 5 130 mm)
1/2 oldal (fekete-fehér) 37 750 Ft/hó
		 színes
49 370 Ft/hó (130 5 210 mm)
A/4 oldal (fekete-fehér) 60 990 Ft/hó
		 színes
90 030 Ft/hó (210 5 297 mm)
Az árak a 25%-os áfát nem tartalmazzák.
Kedvezmények: 3 hónapos hirdetés esetén 10% kedvezmény, 6 hónapos hirdetés
esetén 15% kedvezmény, 12 hónapos hirdetés esetén 20% kedvezmény!
Tisztelt Hirdetőnk! Amennyiben nem előre elkészített reklámanyagot hoz szerkesztőségünkbe, úgy 10% felárat számolunk fel a nyomdai munkálatok miatt.
Megértésüket előre is köszönjük!
Tisztelt Olvasónk! Szeretnénk tájékoztatni azon kedves olvasóinkat, akik cikket kívánnak leadni újságunkba, a lapzárta miatt egyeztessenek szerkesztőségünkkel (06-29/561-212, 06-29/561-211, kabinetiroda@dabas.hu, 2370 Dabas,
Szent István tér 1/B). Az ez után beérkező cikkeket már csak a következő havi
számban tudjuk megjelentetni. Az írásokat adathordozókon vagy e-mailben
várjuk. Megértésüket köszönjük! Kéziratokat nem őrzünk meg!
Hirdetéseiket továbbra is várjuk és igényeiket igyekszünk teljesíteni!
Köszönettel:
Bálint Katalin, Kabinetiroda-munkatárs
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Bemutatkozik Zenta
ifjúsági nagykövete
R.: Kérlek, mutatkozz be pár szóban!
M. B.: Molnár Balázs vagyok. Zentán születtem, ott nőttem fel, a családom ma is ott
él. A gimnáziumi éveimet Szegeden töltöttem, de egyetemre már Pécsett jártam.
Jelenleg doktorálok politológiából, kutatási
területem a határon túli magyar közösségek
politikai érdekképviselete.
R.: Hogyan adódott a lehetőség, hogy ifjúsági nagykövetként Dabasra látogass?
M. B.: A feladat talált meg engem, nem
én őt. Ez év szeptemberében Budapesten
voltam gyakornok az egyik legnagyobb politikai elemzőcégnél, amikor felhívott a zentai
képviselő-testület elnöke, hogy adódott egy
ilyen lehetőség, lenne-e kedvem hozzá?
Felvettem a kapcsolatot dabas ifjúsági nagykövetével, Kancsár Krisztiánnal, mert szinte semmit sem tudtam erről az egészről. A
vele folytatott negyedórás beszélgetés azonban épp elég volt: rögtön igent mondtam.
R.: Mit tudtál kis városunkról, mielőtt
„hivatalos kiküldetésed” erre sodort volna?
M. B.: Tekintve, hogy eddigi huszonöt
évem alatt inkább a „déli végeken” jártamkeltem, Közép-Magyarország, így ezen
belül Dabas is, eléggé kívül esett a látóteremen. Amit eddig tudtam a településről
– például, hogy méretéhez képest igen előkelő pozíciót tölt be a magyar kézilabdasportban – nem túl sok, de így legalább
mind en az újdonság erejével hat, és ez
nagyon is izgalmas!
R.: Mit láttál eddig? Milyen benyomásaid
vannak a városról, az itteni emberekről?
M. B.: Az első heteink intézménylátogatással teltek, bemutattak bennünket a leg-
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több helyi iskola és kulturális intézmény
vezetőjének. Sokat kerékpároztunk szabadidőnkben ide-oda, szóval az itt töltött
viszonylag rövid idő ellenére már nagyon
sok mindent volt szerencsém látni. Elsőre
– Zentához képest – minden utca ugyanolyannak tűnt, de hamar kiismertem
magam, most már csak minden második
napon tévedek el… Komolyra fordítva a
szót: ami nagyon meglepett, hogy mennyire
érdeklődve és örömmel fogadtak bennünket
mindenhol! Előzőleg inkább merev, protokolláris jellegű találkozókra számítottam,
és ehhez képest rendkívül jólesett, hogy a
dabasiak mennyire kíváncsiak ránk, szinte
lesik minden szavunkat.
R.: Milyen konkrét ötletek, projektek
merültek fel eddigi ittléted során?
M. B.: Kissé távolabbról közelíteném
meg a választ. Az egyetemen volt egy kiváló
tanárom, aki azt mondta, hogy ő személy
szerint senkinek nem önthet tudást a fejébe, az előadásaival csak ajtót nyithat a tudás
világára. Úgy érzem, a mi feladatunk is
hasonló: elsősorban a kétoldalú együttműködés feltételeit kell megteremtenünk. A
mi munkánk, hogy megtaláljuk és kinyissuk ezeket az ajtókat, és segítsük úgy a
dabasi, mint a zentai szereplőket, hogy ezeken belépve egymásra találjanak. A konkrétumok már rájuk tartoznak, hiszen ők pontosabban tudják, mit akarnak, mint mi. De
nem akarom megkerülni választ: november
19-én már elutazott Zentára egy nagyobb
dabasi delegáció, pillanatnyilag ennek a
tapasztalatait gyűjtjük össze és értékeljük.
Egy hétre rá egy kisebb létszámú óvodapedagógusokból álló csoport jött onnan ide,
hogy tanulmányozzák a kompetencia alapú
óvodai nevelés itteni gyakorlatát. December
elején a zentai általános iskolák központi
igazgatóját és vezető munkatársait látja
majd vendégül a Gyóni Géza Általános
Iskola, ahol a további együttműködési lehetőségek részleteit beszélik majd meg a felek.
Reményeink szerint januárban hasonló
találkozóra kerül sor a két település
Művelődési Központjának vezetője közt.
Már most biztosnak tűnik, hogy februárban a zentai és a dabasi könyvtár közös
pályázatot nyújt majd be a Nemzeti
Kulturális Alaphoz. Mindezek mellett
2011 első negyedévében szeretnék tető alá
hozni egy vállalkozói kerekasztal konferen-

ciát is, ahol a két település meghatározó
gazdasági szereplőit ültetnénk le egymással.
R.: Mit üzensz Dabassal kapcsolatban a
határon túli magyaroknak?
M. B.: Valahol mégis csak az a legfontosabb, hogy a két település lakosai is megismerjék egymást, szóval arra biztatom a
zentaiakat, hogy látogassanak el a közeljövőben Dabasra, mert – ha csak a saját
tapasztalataimból indulok ki – itt mindenki
nagyon nagy szeretettel fogadja majd őket.
– szerk –

Bemutatkozik Barót
ifjúsági nagykövete
R.: Kérlek, mutatkozz be pár szóban!
J. M.: Józsa Melinda vagyok, és mint ifjúsági nagykövet vagyok itt Dabason (már több
mint egy hónapja). Erdélyből jöttem, pontosabban Barótról, ezen belül is Köpecről.
Angol-német tanári/fordítói szakra járok a
„Lucian Blaga” Egyetemen Nagyszebenben,
még hátravan az államvizsgám.
Tény az, hogy már több generáció is kijutott otthonról ide Dabasra, és ugyanúgy
eljutott innen hozzánk is, ami azt bizonyítja, hogy eddig jól működött ez a testvérvárosi kapcsolat. Jó lenne, ha ez a folyamat
nem szakadna meg. Én azért vagyok itt,
hogy ennek érdekében tevékenykedjem
körülbelül három hónapon át vagy akár
tovább is.
R.: Hogyan adódott a lehetőség, hogy ifjúsági nagykövetként Dabasra látogass?
J. M.: Hallottam már erről az „ifjúsági
nagykövetségről ” még amikor Kancsár
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Krisztián Baróton tevékenykedett. Nem
gondoltam, hogy egyszer majd én magam is
hozzá hasonlóan ellátogathatok Dabasra.
Az utóbbi félévben kezdtem el játszadozni a
gondolattal, hogy mi lenne ha…? Végül
konkrétan is felkínálták a lehetőséget, én
meg éltem vele és ennek nagyon örülök.
R.: Mit tudtál kis városunkról mielőtt
„hivatalos kiküldetésed” erre sodort volna?
J. M.: Azt tudtam, hogy az általam
ismert dabasiak nagyon kedvesek és szeretetteljesek. Testvérem dolgozott itt pár
hónapot, és csupa kedves élménnyel tért
haza. Édesapám is többször járt itt, úgyhogy elméletben már elég sokat hallottam a
városról, csak még a gyakorlat hiányzott.
Tudtam arról, hogy Dabas már több éve
kapcsolatban áll a mi városunkkal, találkoztam is a polgármester úrral, az alpolgármesterrel, és több dabasi polgárral is kapcsolatba kerültem jó néhányszor, mielőtt
ide eljutottam.
R.: Mit láttál eddig, milyen benyomásaid
vannak a városról, az itteni emberekről?
J. M.: A város nagy részét bejártuk már,
és ami fontosabb volt, meg is néztük.
Gondolok itt az intézményekre, épületekre.
Ami még nagyon elkápráztatott, az a
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és az
új Bóbita Óvoda külleme és felszereltsége,
meg a DDS volt. Most már tudom, Dabas
arról híres, hogy rengeteg kúriája van.
Tudomást szereztünk a sári rétesről is, amit

aztán meg is kóstoltunk, és megtudtuk azt
is, hogy Dabas főutcája Közép-Európa leghosszabb utcája; nekem személy szerint
néha végtelennek tűnik. Kaptunk a zentai
kollégámmal, Balázzsal biciklit is, úgyhogy
bármikor folytatni tudjuk ezt a felderítő
utat. Az emberek nagyon jól fogadtak, és
kellemes benyomásokkal gyarapodtunk.
R.: Milyen konkrét ötletek, projektek
merültek fel eddigi ittléted során?
J. M.: Elsődleges cél a helyi diákok határon túli magyar területekre való kirándultatása, ahol majd a helyi magyarokkal is
kapcsolatba léphetnek, együtt kirándulhatnak, szórakozhatnak vagy akár dolgozhatnak. Úgy gondolom, hogy itt majd
alkalmunk adódik arra, hogy más egyéb
közös programot is szervezzünk a két város
közreműködésével, találkozókat, kiállításokat, bemutatókat, közös rendezvényeket,
stb. Konkrétabban pedig tervezünk jövőre
egy Testvérvárosi Találkozót, amelyen
majd szeretnénk, hogy ne csak Zenta és
Barót, hanem Dabas összes testvérvárosa is
részt vegyen, és egy Anyanyelvi Találkozót,
ahol nyelvi vetélkedők keretében a határon
túli magyar diákok a helyi magyar diákokkal barátságokat kössenek, egymáshoz
közelebb kerülhessenek. Ha majd bemutatkozunk a dabasi intézményekben, szervezeteknél, az itteni emberekben egy
másabb, pozitívabb képet alakítunk ki a
határon túl élő magyarokról. Tudtukra

adjuk, hogy mi is létezünk, és nem szerbek,
szlovákok, románok, stb. vagyunk, akik
megtanultak magyarul, hanem ugyanolyan
magyarok, mint akik itt élnek.
R.: Mit üzensz Dabassal kapcsolatban a
határon túli magyaroknak?
J. M.: Egy kis, csendes, nyugodt városka,
ahol az ember bármikor otthon érezheti
magát, és ahol már kezd felébredni és kialakulni az emberek nagy részében az a tudat,
hogy a határon túl is vannak magyarok, és
hogy ők is fontosak, ugyanakkor hajlandó
ezért tenni is valamit. Jó lenne, ha több ilyen
Dabas létezne Magyarországon.
R.: Hallottuk, hogy te is voltál Zentán.
Milyen élményekkel, tapasztalatokkal tértél
vissza?
J. M.: Igen, volt szerencsém nekem is a
zentai delegációs csoporthoz csatlakozni.
Nagyon örültem, hogy velük tarthattam,
mert így alkalmam adódott látni, hogy
milyen keretek közt folyik le egy hasonló
esemény. Építő jellege is volt, mert az úton
hazafelé mindenki elmondta az ott látottakról és tapasztaltakról a véleményét.
Kedves kicsi városnak találtam Zentát,
habár sok időnk nem volt arra, hogy mindent körbejárjunk. Érdekességképpen,
végre én is kipróbálhattam a Krisztián által
rég istenített zentai burekot, valamint több
szerb apróságot is hoztam magammal
onnan.
– szerk.–

Egy dabasi fiatal segélyakciója
Amikor megtudtam, hogy a tizenhét
éves Erdélyi Zsolt az alábbi egész
gyűjtési akciót maga találta ki és
önállóan szervezte, úgy gondoltam,
erről mindenkinek értesülnie kell
Dabason. Személy szerint boldog
vagyok, hogy léteznek ilyen érzékeny
lelkű tizenhét éves vagányok is, mert
én ezt egy igen férfias és vagány
dolognak tartom.
Gratulálok Zsolti, remélem, lesznek követőid!		
L. I.
„Október 4-én megtörtént a tragédia, majd egy interjút láttam egy
túlélővel, akinek a házát és mindenféle vagyontárgyát elvitte a
vörösiszap. Csak az maradt meg neki, ami éppen aznap rajta volt. A
következő héten (körülbelül a tragédia után két héttel) elkezdtem

szórólapokat csinálni és azokat terjeszteni a városban (külön köszönet a segítőknek). Az volt a célom, hogy legalább annyi adomány
gyűljön össze, hogy egy nagy kocsival azt le tudjuk vinni Kolontárra
és Devecserre. Két hét alatt annyi visszajelzést kaptam, hogy meghosszabbítottuk a gyűjtés idejét. Örültem annak, hogy sok ember
érzi úgy, segíteni kell a károsultakon.
November 5-én került sor az első átadásra Devecseren, ahová
nagybátyám és apukám is jött velem. Amikor beértünk a faluba, szörnyű látvány fogadott minket. Majdnem egy hónap után is vörös utcákat, vörös házakat, kidőlt falakat, a még mindig vörös Torna folyót és
rengeteg összedőlt, bontásra ítélt házat lehetett látni.
Egy órakor érkeztünk meg az átvevőhelyre, ahol egy kedves csapat
fogadott minket és hálásan, nagy köszönettel, megilletődötten vették
át a dabasi lakosok adományait.
Én személy szerint mindenkinek köszönöm a segítséget, a felajánlásokat. Remélem, ez a kis akció segített a károsultaknak abban,
hogy a helyzetüket egy kicsit könnyebbé tegyük!”
Erdélyi Zsolt
2010. december
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Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve
Győri Anna
Farkas Zsombor
Rojcsik Attila
Zakupszki Valentin
Fekete Nóra
Juhász Melani Dorka
Holecz Janka
Nagy Zsombor
Fridrich Balázs
Timischi-Kiss Zselyke

Születési idô
11. 05.
11. 05.
11. 05.
11. 05.
11. 07.
11. 09.
11. 11.
11. 15.
11. 19.
11. 20.

Városunk 90 év feletti születésnaposai
Anyuka neve
Bózsik Julianna
Újvári Renáta
Böcsödi Edit
Zakupszki Anita
Tajti Andrea
Rizmajer Edina
Kosztolányi Virág
Szilvási Irén
Katona Katalin
Kiss Melinda

Név

Születési idô

Életkor

Szikora Ferencné

1920. 12. 02.

90 éves

Kulcsár Zoltán

1920. 12. 12.

90 éves

Volenszki Gáborné

1919. 12. 06.

91 éves

Veszteg Pálné

1919. 12. 19.

91 éves

Harminc Jánosné

1917. 12. 21.

93 éves

Dr. Sárkány Vilmos

1915. 12. 15.

95 éves

Szalai Istvánné

1914. 12. 24.

96 éves

Molnár Jánosné

1912. 12. 05.

98 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!

Halottaink

Házasságkötések
10 éve (2000-ben) kötöttek házasságot:
december 1.
Gáspár Zoltán–Hoksza Hajnalka
december 16.
Hegóczki Zoltán–Sevecsek Erika

Név

20 éve (1990-ben) kötöttek házasságot:
december 7.
Nyitrai József–Szluka Rozália
december 8.
SzabóLajos–Majoros Éva
december 22.
Lunyov Anatoljevics Igor–Garajszki Mária
40 éve (1970-ben) kötöttek házasságot:
november 26.
Vizer Jenő–Gattyán Julianna
december 5.
Csoó László–Sziráki Mária
2010. november hónapban kötöttek házasságot:
november 3.
Fazakas Róbert–Podoba Gyöngyi
november 5.
Juhász Tamás Attila–Rizmajer Edina
november 10.
Somogyi Balázs–Molitor Melinda

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

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 bajbajutott önkormányzatokon keresztül juttatjuk el a rászorultaknak.
A vörösiszap áldozatainak megsegítésére számlaszám:
64400099-10980192-00000000

Tisztelt Dabasiak!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Szent István tér átépítése része a
városközpont-felújításnak. Az időjárási viszonyok miatt a munkálatok december 31-ig várhatóan nem fejeződnek be. Az itt
említett okok miatt az idei szilveszteri tűzijáték elmarad.
Kőszegi Zoltán polgármester
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Születési idô Halálozás idôp.

Steckl Mihály

1957. 08. 04.

2010. 10. 11.

Balogh Bálintné (Bulyáki Mária)

1944. 03. 02.

2010. 10. 27.

Sponga Lénárd

1958. 10. 14.

2010. 10. 27.

Tóth Andrásné (Veres Lídia)

1913. 10. 12.

2010. 10. 29.

Pálinkás Pálné (Valentyik Katalin)

1932. 03. 24.

2010. 10. 31.

Iványi Béláné (Ujvári Ilona)

1935. 11. 10.

2010. 11. 02.

Gogolák Péterné (Suhajda Erzsébet)

1918. 07. 27.

2010. 11. 07.

Jakubecz Pál

1944. 10. 04.

2010. 11. 12.

Hornyák Lénárdné (Hanusz Mária)

1921. 12. 29.

2010. 11. 14.

Szabados Benedekné (Kalecz Julianna) 1927. 03. 07.

2010. 11. 14.

Dori Lászlóné (Garas Erzsébet)

2010. 11. 19.

1911. 03. 14.

Osztozunk a családok gyászában.

Köszönetnyilvánítás
„Ha nem marad más utánam,
Csak partra vetett hordalék,
Kertembe gyűljetek és ott szórjátok szét.
Növesszen egy fát, újabb életen át,
Majd engem éreztek, mikor ontja illatát.”
Köszönjük az „Együtt” Segítőszolgálat és a Zárdakert Idősek
Otthona munkatársainak, hogy Pálinkás Pálné szül. Valentyik
Katalint életének utolsó hónapjaiban türelemmel, együttérző
segítséggel gondozták.
Köszönjük azoknak, akik fájdalmunkban osztozva temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek.
A Pálinkás család

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindazoknak, akik 2010. 11. 17-én Hornyák
Lénárdné temetésére eljöttek, sírjára virágot, koszorút hoztak,
bánatunkban osztoztak.		
A gyászoló család

intézményeink hírei

KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
december havi programok

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

RENDEZVÉNYEK
MINDENKI KARÁCSONYA
December 18. (szombat) 14.00 óra
VÁSÁR:
méz, szappan, kézműves alapanyagok, játékok, termésbábok,
díszek, horgolt és nemez ajándéktárgyak, táskák és csatok
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS:
mézeskalács-díszítés, papírdíszek, dekorációs ötletek
SZÍNPADI MŰSOR:
a Művelődési Központ csoportjai, vers, tánc és zene
Gyermektáncház élő zenével!
Tombola, forralt bor, tea, sütemény, gyertyagyújtás, közös ének

ÚJÉVI KONCERT

2011. január 7-én pénteken 18.00 órakor

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

A TRAFIK-KÖR HÍREI
November 16-án került sor a Média Építészeti Díja nyilvános zsűrizésére, ahol először szerepelt dabasi épület, a Trafik. A legjobb 8 épület
közé beválasztott kis épület bevásárlóközpontokkal, iskolákkal, egy
szállodával és egy családi házzal mérettetett meg Az Év Legjobb
Építészeti Projektje címért. A díjat laikus, médiaszemélyiségekből álló
zsűri ítéli oda minden évben, viszont van szavazattal nem rendelkező
szakmai zsűri is, amely elemzi a versenyben lévő terveket és épületeket.
A médiazsűri tetszését többé-kevésbé elnyerte a Trafik, a szakmai
zsűri pedig kifejezetten értékelte a kezdeményezést. A dabasi épület
végül megosztva 4. helyen végzett.
A TRAFIK-KÖR immár második alkalommal mutatkozhatott be
Budapesten. Nagy eredménye a szereplésnek, hogy több internetes
oldal megemlítette a Trafikot, és ezzel már országos népszerűségnek
örvend. Az egyesület köszönetet szeretne mondani mindazoknak, akik
szavazatukkal támogatták a Trafik épületét! Külön köszönet a Rádió
Dabas, a Dabasi Újság és a www.dabas.hu szerkesztőségének, hogy
segítettek a szavazás népszerűsítésében!
Új kiállítás látható a Trafikban, melynek címe:
„Ecce oppidum vivum” – GYÓN, KÖR UTCA.
A 2010. évi Dabasi Építészeti Kiállításon a TRAFIK-KÖR három
helyszínen keresztül mutatta be az „élő várost”. Ezek közül az egyik a

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: december 4. szombat
15.00 órától
Látássérültek Egyesülete Mikulás-rendezvény: december 6. hétfő
Újonnan 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
REVÁK ISTVÁN FESTŐ- ÉS GRAFIKUSMŰVÉSZ
KIÁLLÍTÁSA
Revák István Hernádon és Székesfehérváron él és alkot. Több önálló
és neves országos csoportos kiállításon vett részt.
A kiállítás december 17-ig tekinthető meg.
Gardáné Solymos Dalma Emlékkiállítása
Megnyitó: 2011. január 10. hétfő 17.00 óra
A kiállítás január 16-ig tekinthető meg.

CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAI
Gyermek képzőművészeti szakkör: páratlan hét, csütörtök 16.00 óra
Felnőtt képzőművész kör: december 3. péntek 16.00 óra

gyóni Kör utca volt, amely különleges morfológiai képződmény a városban. A falusias beépítés itt egy körre felfűzve alakult ki, létrehozva egy
egyedülállóan bensőséges, családias hangulatot. Az utcát zömében
földszintes népi házak alkotják, és teresedéseibe ivókutak és zöldfelületek települtek.
A TRAFIK-KÖR építészhallgatóinak terveiben tükröződik a hely
szelleme és az „élő város”-ról alkotott kép egyaránt. A Kör utcában fazekas műteremházat hoznának létre, a teresedésekben pedig
bográcsozóhelyeket alakítanának ki. Sőt az utca időnként futó- és
kerékpárversenyeknek is helyet tudna adni, vagy kisebb alkotótáboroknak.
A kiállítás hagyományos fényképes és interaktív (mozgókép-hang)
módon kerül bemutatásra, mivel a várva várt technikai berendezést
beszerelték a Trafikba! Reméljük, hogy a kiállításon látottak sokakat
arra fognak ösztönözni, hogy testközelből is megismerjék a gyóni Kör
utcát és környékét.
A kiállítás decemberben még látogatható, a Trafik téliesítéséig!
A Média Építészeti Díja 2010 rendezvényről és a kiállításról
bővebb információ a www.trafikkor.com weboldalon található!
Ugyanitt létrejött a fórum is, ahol most aktuális témáink: a felsődabasi
Lakrovits-kápolna felújításának koncepcióterve és a Médiadíj. Szóljon
hozzá Ön is!
– B. Á.–
2010. december
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Doboz nap
November 16-án tartották meg a Doboz Napot a város öt óvodájának és három általános iskolájának a
részvételével. A program az Italoskarton Környezetvédelmi Egyesülés (IKSZ), az EKO-Punkt Nonprofit
Kft. és a Remondis OKÖT Kft. együttmûködése révén valósult meg. A kezdeményezés elôzményeivel
kapcsolatban Baka Évát, az IKSZ ügyvezetô igazgatóját kérdeztük meg.
Baka Éva: Már hat éve szervezzük ezeket az akciókat Szegedtől
Miskolcig, Debrecentől Nagykanizsáig. Innen például Tapolcára
megyünk, ott lesz egy hasonló programunk. A dabasi eseményre a
város három általános iskolája és öt óvodája jelentkezett, tehát közel
ezerháromszáz gyermek vesz részt a Doboz Napon. Van olyan, aki
kettőt, hármat hoz, de akad olyan is, aki 1-2, vagy akár 3-4 kilogrammot gyűjtött. Mindenki kap valami kis ajándékot, hogy ezzel
is ösztönözzük őket.
R.: Mennyire gyakori az italoskartonok felhasználása Magyar
országon?
B. É.: A felhasználással, újrahasznosítással nincs probléma, sokkal inkább a gyűjtéssel. Azért is szervezzük az ilyen akciókat és kérjük a média segítségét, mert kevesen tudják, hogy az italoskarton,
tejes- és gyümölcsleves kartondoboz is újrahasznosítható. Fontos,
hogy szelektíven gyűjtsük, hogy ne kerüljön a szemétbe és a szeméttelepre.
R.: Az iskolásoknak tartott bemutató során merített papírt készítettek egy egyszerű tejesdoboz darabjaiból. Sokan nem is gondolnák, hogy
ilyen értékes anyagot dobnak ki a kukákba.
B. É.: Pontosan így van, hiszen napjainkban azt is szoktuk mondani, hogy nem hulladék-, hanem vagyongazdálkodásról kell beszélni, mert akár a PET-palack, a papír, vagy az italoskarton, a fémdoboz, mind komoly értéket képviselnek. Habár több tíz cég végez ma
Magyarországon újrahasznosítást, a kartondobozokkal hazánkban
mindösszesen egy papírgyár foglalkozik, de nagyon sok papírt szállítanak Ausztriába, Csehországba, és Szlovákiába is, ahol szintén
italoskartonokat hasznosítanak. Van még ezen a területen lehetőség, és bízunk benne, hogy még több vállalkozás indítja el az újrahasznosítást, mert nagyon könnyen készülhet belőle jó minőségű

papír. Fontos ez, hiszen a kukánkban keletkező szemét egyharmada komposztálható, egyharmada újrahasznosítható, egyharmadát
pedig megelőzhetnénk a fölösleges fogyasztásunk csökkentésével,
tehát alig maradna 10-20%-a a mai szemetünknek a kukákban.
R.: Mi a tapasztalatuk, mekkora mennyiséget lehet egy program
kapcsán egy Dabas méretű településről begyűjteni?
B. É.: Ez nagyon változó, mindig a lakosságtól függ. Szentendre,
Pomáz hasonló méretű település, ott havi szinten 800–1000 kg
mennyiséget tudnak rendszeresen összegyűjteni. Ez évente tizenkét tonnát jelent. Dabas most indul, sok közös sikert kívánok az
ittenieknek!
A program eredményeként több mint 11 000 darab, azaz összesen 351 kilogramm italos kartondobozt gyűjtöttek Dabas óvodásai
és kisiskolásai. A verseny eredményei a következőképpen alakultak:
– Az Igazgyöngy Általános Iskola nyerte az iskolák létszámarányos
mértékben mért fődíját, a 100 000 forintos támogatást 0,63 kg/fő
gyűjtési aránnyal.
– A Gyóni Géza Általános Iskola nyerte az iskolák abszolút kategóriában meghirdetetett 50 000 forintos fődíját 68 kilogrammnyi
begyűjtött dobozzal.
– Az óvodák versenyében egy helyre kerül a két díj, az Új Bóbita
Óvodába járó kisgyerekek így összesen 80 ezer forintot nyertek.
– A diákok közötti verseny díját, egy MP4 lejátszót Berényi Gábor,
az Igazgyöngy Általános Iskola 6. osztályos tanulója vihette haza
126 darab, azaz 3,8 kg dobozért cserébe.
A díjakhoz a Dabasi Újság szerkesztősége nevében szívből gratulálunk!
Feldman László
a Kabinetiroda munkatársa

Környezetvédelemre nevelés az új Bóbita Óvodában
„A mai nyüzsgő és rohanó világban az ember a lelki békéjét igazán a természetben lelheti meg.”

Az új Bóbita Óvoda vezetôjével, Kecskésné
Harmincz Jolánnal Bábel Antónia beszélgetett
a környezeti nevelés fontosságáról, az óvodában
zajló környezetvédelmi programokról.
– Milyen programmal dolgozik az óvoda?
– A 2010–2011-es nevelési évtől a kompetencia alapú tevékenységközpontú óvodai nevelési programot használjuk, amelyet a TÁMOP
3.1.4. pályázat segítségével vezettünk be, illetve amelynek keretein
belül a korábbi tevékenységközpontú programot kompetencia alapra illesztettük. A program lényege a megtapasztaláson, kísérletezé-
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sen, megfigyelésen, élményszerzésen alapuló ismeretszerzés, melynek célja a korcsoport szerinti képességfejlesztés, az alkalmazható
tudáshoz juttatás.
– Mióta része a programnak a szelektív hulladékgyűjtés?
– 2009–2010-es évben vezettük be, de ez évtől terjesztettük ki
mindkét óvodára. Az új Bóbita Óvodában két helyen van kihelyezve
műanyag, papír és üveg szelektív gyűjtő, amelyeket szín szerint
különböztetnek meg a gyerekek. Az elemgyűjtés évek óta része a
tevékenységeinknek.
– Milyen jellegzetességei vannak a környezeti nevelésnek?
– Arra törekszünk, hogy a gyerekeket megtanítsuk a vízzel való
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takarékoskodásra, a természettel való harmonikus együttélésre.
Kézmosásnál a lehető legkevesebb vizet használjuk, az ebéd utáni
ivásnál a megmaradt vizet összegyűjtjük és a virágok öntözésére
használjuk. Gyümölcsnapon a gyümölcs héját a komposztra dobjuk. A gyerekek tudják, mi való bele és mi nem. A humuszt felhasználjuk a fűszer- és veteményeskertünkben, a kiserdőnkben, ahol
igyekszünk vegyszermentesen termelni. Csalántrágyalevet, fahamut használunk műtrágya helyett. A kiserdő a madarak idecsábítása miatt fontos, mert az óvoda benne van a Madárbarát Óvoda
Programban is, melynek kapcsán a gyerekek megismerkednek a
madarakról való gondoskodással.
Évente három hétig – április környékén – az ökoprojekt elnevezésű időszakban megpróbálunk teljesen a környezetvédelem jegyében élni.
Terméseket, leveleket gyűjtünk, melyekkel kísérletezünk.
Megnézzük, milyen hatással van a por, a zaj, a gáz a növényekre és
az emberekre. „Újrapapír” játékokat, kártyákat készítünk a gyerekekkel. Az ősszel elvetett magokból kikelt növényeket kiültetjük.
Nagy hangsúlyt fektetünk a vegyszerek természetes anyagokkal
való helyettesítésére.
– Mennyire fontos a kiskorban elkezdett környezeti nevelés?
– Úgy gondolom, hogy az oktatási rendszerben az óvoda az első
láncszem, ahol a gyerekekre szervezetten lehet hatni annak érdekében, hogy minél környezettudatosabban éljünk. A fenntarthatóságra
nevelésre szükség van ahhoz, hogy a gyermekeink, unokáink ne egy
olyan fogyasztói világban nőjenek fel, ahol a folyamatos „fogyasztá-

sunk” azzal jár, hogy szeméthegyeket termelünk. Igyekszünk olyan
vásárlási szokások felé terelni a gyerekeket – rajtuk keresztül a szülőket –, amelyek nem ezt a gondolkodásmódot szolgálják. Az emberiség fennmaradásának feltétele a fenntartható társadalom megteremtése, melynek alapja a kiskorban elkezdett környezeti nevelés.
– Mennyire partnerek a szülők ebben?
– A g y űjtésekben nag yon oda adók volta k a sz ü lők.
Megtapasztalták, milyen jó a gyerekeikkel együtt tenni a környezetért. Az italoskarton-gyűjtő akcióban elsők lettünk, a papírgyűjtésben is hasonlóan jó partnerek. Úgy érzem, hogy a gyerekeken
keresztül a szülők szemléletmódján is sikerült-sikerül változtatni.
– A papírgyűjtésből befolyt összeget mire fordítja az óvoda?
– Természetes alapanyagú Mikulás és karácsonyi dekorációt
vásároltunk, a jövőben a gyümölcsöskert további beültetésére fogjuk felhasználni és játékokat, szemléltetőeszközöket fogunk vásárolni.
– Az óvoda építésénél milyen környezetvédelmi szempontok érvényesültek?
– Az iskola bontásából származó téglamaradványokat és egyéb
bontási hulladékokat fel kellett darálni és útalap-építésnél újrahasznosították. Az óvoda falai szigeteltek az energiafelhasználás csökkentése érdekében. Tavasztól őszig napelemek melegítik fel a vizet
30–40 fokra, innen melegíti tovább elektromos energia. Az óvoda
területén energiatakarékos izzók világítanak, a kandeláberek
alkonykapcsolóval vannak ellátva. Az esővíz összegyűjtése a magas
talajvíz miatt nem megoldható.

Pillanatok a Baba-mama klub életébôl
A gyóni Baba-mama klub az év második felében is sok érdekes programmal várta az odalátogatókat. Az egyik legkedveltebb programra,
a kisvonatozásra szeptemberben került sor, melynek végállomása
ezúttal a Sári Rétesház volt. Mint minden ilyen alkalommal, most is
népes társaság gyűlt össze a Halász Móricz-kúria elé, ahol a gyerekek szüleikkel már izgatottan várták, hogy felszállhassanak a vonatra. Miután megérkeztek a végállomásra, a résztvevők a kalóriákat
nem számolva, boldogan kóstolgatták a ház méltán híres réteseit.
A klub tagjai pályázaton nyert pénzből a nyár folyamán többször
is igénybe vehették a dabasi strand medencéit. Az anyukáknak jól
esett kicsit kikapcsolódni, míg a gyerekek boldogan pancsoltak
a medencékben.
A második félévben is számos előadó gazdagította színvonalas
előadásával a klub programját.
Ezek a beszámolók a kismamákat és gyermekeiket egyaránt érintő témák voltak. Többek között szó esett a felső légúti betegségekről, a fogamzásgátlásról, a fogszabályozásról, az elsősegélynyújtásról és az ivóvízről is. A gyermekek mozgásfejlődéséről is igényes
beszámolókat hallgathattak végig a jelenlevők.
A mamák és a babák együtt tornázhattak a baba-mama torna
program keretében, és a zenével is megismerkedhettek a kicsik a
zenebölcsi alkalmával.
Az anyukák csemetéikkel együtt különféle játékokat alkothattak
és lehetőségük nyílt adventi koszorú készítésére is, próbára téve
kézügyességüket. Egyik délután a Halász Boldizsár Városi
Könyvtárat látogatták meg a szülők és gyermekeik.
A baba-mama klub egyik legjelentősebb eseménye az anyatejes

táplálás világnapja volt, melynek keretében több előadó hívta fel a
figyelmet az anyatej fontosságára.
Decemberben a testvérviszályról hallhatnak előadást a részt
vevők, és alkalmuk nyílik karácsonyi dísz készítésére is.
Az év egyik nagy záróeseménye a Mikulás érkezése lesz, melyre
sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. Az ünnepség
december 8-án 16.00 órától lesz a Halász Móricz-kúria nagytermében.
Mindannyiunk nevében szeretnék köszönetet mondani Dabas
Város Önkormányzatának mindazon anyagi hozzájárulásért,
amellyel lehetővé tette ezen programok lebonyolítását.
Dr. Greskó Judit
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Szakmai délután

a Szent János Katolikus Általános Iskolában
November 15-én hétfőn szakmai délutánt tartottunk iskolánkban,
ahol a „Kölcsönkért gyerek” pályázat alapján bemutatták a
szorobánt mint tanítási segédeszközt. A szakmai délutánra pedagógusainkon kívül az Igazgyöngy Általános Iskolából is érkeztek
tanárok.
A szorobán több mint 450 éves japán számolóeszköz, amely
sajátosságából adódóan támogatja a számolási nehézséggel küzdő
gyermekeket, ugyanakkor a szóbeli számolási készség megszerzése
közben fejlődik az emlékezet és a képzelőerő. A számokat, a részeredményeket egy sajátos rendszerben kell megjegyezniük. A számok kirakása és a műveletek végzése során a tanulók finom
motorikus mozgása intenzíven fejlődik, mely nagyban hozzájárul a
szép íráskép kialakulásához is.
A bemutatót Vajdáné Bárdi Magdolna tartotta, akit elkísért
férje, Vajda József, az Első Szorobán Alapítvány elnöke, és
lányuk, Vajda Ágnes tanárnő is. A 3. osztályos gyerekek nagyon
aktívak voltak a foglalkozáson, az érdeklődésüket könnyű volt
fenntartani, az eszköz, az eszközzel történő számolás, a játékok és
logikai feladatok mind motiválták őket. A tanárokat sem zárták ki
a munkából, ők is kaptak szorobánt, és az egyes feladatok elvégzése
rájuk is várt. A bemutatót rövid beszélgetéssel folytattuk, ahol a
tanítók kérdezhettek. A sikerre való tekintettel tavasszal a dabasi
általános iskolák számára újabb szakmai napot rendezünk Vajda
József közreműködésével.
Gattyánné Fajt Judit
szervező és pedagógus

Programjaink
December 6. 8.00	Szent Miklós-napi szentmise a templomban, a mise után Lelki nap
December 10.	Kecskeméti Bábszínház
– József mondá Máriának
December 14.
Kecskeméti Bábszínház
– József mondá Máriának
Szeretet hete:
Betlehemes műsorainkkal ellátogatunk
városunk idősek otthonaiba és a sári
óvodákba
December 16.
Iskolai és Szülők karácsonya
December 19. 15.00 Iskolánk énekkarának ünnepi koncertje
December 22-től
Karácsonyi szünet

A Kisgyerek Alapítvány Tájház
adventi programjai
– december 11-én 10–12 óráig mézeskalácssütés
– december 18-án 10–12 óráig szaloncukor-készítés
– december 01–23-ig Karácsonyi Kézműves Vásár
hétköznap 10–16 óráig és szombaton 10–12 óráig
Mindenkit szeretettel várunk!
Cím: 2370 Dabas, Lakos doktor utca 27.
Tel.: 06-20/9334-666

www.tajhaz.eu
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ORSZÁGOS KI MIT TUD PAKSON
Ismét szép sikerekkel gazdagította néhány diákunk városunk hírnevét. A Kabala Színjátszó Csoport évente többször indul megyei,
illetve országos szavalóversenyeken, s általában kiváló eredményekkel térnek haza.
Az idei tanévben először az országosan meghirdetett Ki Mit
Tud?-on indultunk Pakson.
A verseny több kategóriában és korosztályban szerveződött, s
mivel már hetedik alkalommal került megrendezésre, igen nagy létszámban voltak a résztvevők. A versmondás kategóriában alsó tagozatosoknál 60, a felsősöknél 50, a középiskolásoknál 20 versenyző
indult. Mi, dabasiak 18 tanulóval neveztünk.
Az egész napos rendezvény november 20-án 9-órától 19.00 óráig
tartott. A fellépések után a zsűri értékelte az előadásokat, majd kiválasztotta azt az egy-két diákot, akik a gálaműsorban is megmutathatták képességeiket. Szerencsére Hornyák Andriskát is a szereplők
közé sorolták, így a többieknek volt kinek szurkolni a gálán.
A zenészekkel és táncosokkal együtt több százan voltunk jelen,
így a nagy színházterem zsúfolásig megtelt. Öröm volt látni ezeket a
tehetséges művészeket, s közöttük a mi Andrisunkat is.
A zsűri arany-, ezüst- és bronzminősítéssel jutalmazta az általuk
legjobbaknak tartottakat. A mi kis csapatunk végigszurkolva és
nevetgélve az egész napot, boldogan tapsolt nyerteseinknek.
Ők a következők:
Aranyminősítés: Hornyák András, Szilágyi Anna, Szomjas
Klaudia; Ezüstminősítés: Bennárik Bianka, Kovács Esztella,
Miták Bettina; Bronzminősítés: Farkas Hanna, Farkas Lili,
Béres Beatrix, Mész Adrienn
Büszkék vagyunk rátok! Gratulálunk és további szép sikereket
kívánunk! Ez egy tartalmas és emlékezetes nap volt mindannyiunk
számára.			
Kotán Sándorné

A Sári Közösségi Ház programjai
Hétfőnként:
16.00–18.00 Bazsalicska Citeracsoport próbái
18.00–19.00 Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
18.00–19.00 Zumba Fitnesz (Pudics Krisztina)
20.00–22.00 Borovenka Néptánccsoport próbái
Keddenként:
16.30–19.00 Kresz-oktatás (Fojta István)
18.30–19.30 Karate (Bábel Csaba)
19.30–20.30 Torna (Ráczné Walter Annamária)
Szerdánként:
18.30–20.00 Hadtörténeti vetítés (dr. Szabó József János)
19.30–20.30 Torna (Gogolák Éva)
Csütörtökönként:
16.30–19.00 Kresz-oktatás (Fojta István)
18.30–20.30 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)

intézményeink hírei

Ôszi projekt
az Igazgyöngy Általános Iskolában

„Mi elmentünk Pusztavacsra…”

A tanév első napján iskolánk tanulóit négy csapatba osztottuk.
Igyekeztünk tudásukat, erőnlétüket figyelembe véve – hasonló
közösségeket alkotni. A piros, sárga, zöld és kék csapat batikolt pólót
készített megalakulásuk alkalmából.
A projekt egy hétig tartott, és nagy örömünkre szolgált, hogy azon
a héten esőmentes napjaink voltak.
Szeptember 13-án, hétfőn, a csapatok egy természetfilmet láthattak Mesél az erdő címmel. Majd miután felszáradt az őszi harmat,
gyógynövénygyűjtő kirándulásra indultunk a közeli erdőbe. Őszi
leveleket is gyűjtöttünk, majd az iskolában lepréseltük.
Kedden Táborfalván jártunk a „Tanösvényen”. Közel 3 km-t sétáltunk a napsütéses őszi erdőben, ahol az erdei gombák sokfélesége
ejtette ámulatba a gyerekeket.
Szerdán és csütörtökön a számunkra már jól ismert Inárcson található Kelet-Európa Misszió területére szerveztük a programokat.
Készítettünk madáretetőket, madárkalácsot faggyúból és magvakból. Levélképeket ragasztottunk a préselt falevelekből, és gesztenyéből bábok készültek. A sportversenyekben minden csapat derekasan
helytállt, és éhesen falták a felnőttek által készített ebédet. Szerdán
éjjel, aki akart, ott is alhatott, de nem mindenki élt a lehetőséggel.
Pénteken mustkészítés volt a fő tevékenység. A csapatok maguk
darálták, préselték a szőlőt és ízlelhették a saját készítésű must zamatát. Végezetül kiállítást rendeztünk a gesztenyebábokból, levélképekből. A madáretetők helyükre kerültek, télen várjuk az éhes madarakat vendégségbe.
A tanév kezdetén ismerkedni, barátkozni szerettünk volna.
Kellemes élményekkel akartunk kedvet csinálni a tanuláshoz.
Az iskolán kívüli tapasztalatgyűjtést valódi cselekvések, aktív munka
követte. A tevékenységek folyamatos differenciálásra adtak lehetőséget. Sok alkalmat teremtettünk mozgásra, játékra, sportolásra.
Nagy örömmel láttuk, amikor a versenyek próbatételét úgy teljesítik a csapatok, hogy elsős pici társukat nyakukba ültetik a nagyobbak.
Akik az iskolában félénken elbújnak az udvaron, ilyenkor feladattal bízzuk meg őket, és szívesen, örömmel megteszik. A csapat győzelméért önmagukat is legyőzik azok, akik az iskolában gyakran
mondják: „én ezt nem tudom”. Amikor gyerekeink azt látják, hogy
velük játszunk, küzdünk, vagy alkotunk, és együtt töltjük az éjszakát – az csak a kapcsolatunk javára szolgálhat. Példát tudunk mutatni elfogadásból, együttműködésből, önzetlen segítségnyújtásból. A
pozitív érzelmek átélése ugyanúgy fejleszti a gyerekek szociális kompetenciáját, mint a résztvevő pedagógusokét.
Összességében egy tartalmas, izgalmas hetet töltöttünk el, melyben fő célunk az őszi természet változásainak megfigyelése volt,
konkrét tapasztalatszerzés útján.
Kubik Judit

November 6-án került sor az Ország Közepe Kistérségi
Önkormányzati Társulás Márton-napi rendezvényére Pusztavacson.
Dabas első ízben szerepelt ezen a gasztronómiai eseményen, és külön
megtiszteltetés volt, hogy a „Kisdabasiak” képviselhették városunkat.
Nagyon kedves, szívélyes volt a fogadtatás, így könnyebb volt hozzáfogni a főzéshez.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Falbontás nélküli szakszerű gépi tisztítás.
Fábián István, telefon: 06-20/317-0843

„Kárikittyom” gasztronómiai fesztivál hazai sikerrel

Azért nem bíztunk semmit a véletlenre. Csapatunk kiegészült egy
„ütős” emberrel, mégpedig Bálint Dániellel, aki asszonyokat megszégyenítő módon készítette a pogácsát és sütötte kemencében. A ragu
elkészítésében egyesületünk tagjai segédkeztek. A legkisebbek is
kivették a részüket, ügyesen szaggatták a házi csipetkéket. Igazi csapatmunka folyt, szükség is volt rá, mivel a zsűri minden folyamatot
árgus szemekkel kísért. Nemcsak a végeredményre voltak kíváncsiak,
hanem minden apró részletre is (házias ízek, hagyományos főzési
mód, kézi munka). Na és a tálalás sem volt utolsó szempont, mi próbáltunk ebben is helytállni. Már az előkészületek sem voltak mindennapiak. Indulás pillanatában úgy fel volt pakolva a kocsink, hogy egy
tű nem fért már fel. A kemenceszállítás is feladta a leckét. De fáradozásunk meghozta eredményét. A zsűritagok úgy ítélték meg, hogy a
sok finomság közül a mi tárkonyos csirkemell ragunk házi csipetkével,
erdélyi gombával érte el a legjobb helyezést. Ehhez hozzásegített a
kemencében sült pogácsa és házi rétes is. Ezzel az eredménnyel nem
csak az első helyet, de 2011-ben a következő „Kárikittyom” fesztivál
rendezési jogát is elnyertük. Nagyon jó dolognak tartom, hogy egyre
több ilyen és ehhez hasonló rendezvény születik a térségben.
Mindannyiunknak szüksége van a kikapcsolódásra, baráti beszélgetésekre. Ezek a rendezvények mind-mind lehetőséget adnak erre. Olyan
településeket látogatunk meg, ahol talán még soha nem jártunk.
Pusztavacs egy kedves, vendégszerető település, megérdemli a figyelmet, akár a következő kerékpártúránk egyik állomása is lehetne.
Végezetül annyit, hogy megint egy élménnyel gazdagodtunk, megismerkedtünk emberekkel, szövődtek barátságok, na és ettünk nagyon
sok finomságot. Hát kell ennél több?
Most egy hajszállal mi nyertünk, de én úgy vélem, hogy aki ott volt,
az mind nyertesként tért haza. Így vesztese nem volt ennek a gyönyörű, napsütéses Márton-napi fesztiválnak.
2011-ben találkozunk Dabason.
a Kisdabasért Egyesület tagsága
2010. december
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„Ki Márton napján libát nem eszik, egész éven át éhezik”
Alternatív programok közül is választhattak az érdeklődők. A
tetőtérben az I. sz. Napköziotthonos Óvoda pedagógusai és
Szmetana Éva segítségével kézműves termékek készültek,
Kosztolányi Jenőné pedig a hagyományos sári kötény hímzését
mutatta be. A nagyteremben egy – a kétéves születésnapját ünneplő
Borovenka Néptánccsoport életét bemutató – hagyományőrző rendezvényeken készült, archív felvételekből és képekből álló kisfilm
vetítésére került sor, a teraszon pedig gyermekek és felnőttek számára egyaránt remek szórakozást nyújtott az almaevő verseny. Az
est vidám nótázgatással zárult.
Köszönet a Palermo Cukrászdának a felajánlásért, valamint
mindenkinek, aki valamilyen formában hozzájárult a rendezvény
sikeréhez!

November 6-án rendezték meg a Márton-napi Vigalmat a Sári
Közösségi Házban. A Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport
és a Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör tagjai már kora délelőtt
szorgos munkálatokba kezdtek. Régi bútorok tették hangulatossá a
teraszt és a pincehelyiséget, zománcos és fonott edényekben meleg
pogácsa, sült tök, a sparhelten pedig forralt bor és meleg tea várta a
látogatókat. A „színpadi” műsorok előtt – amelyek a Közösségi Ház
előtti téren zajlottak – Garajszkiné Bózsik Rózsa, az újonnan megalakult Sári Szlovák Önkormányzat elnöke mondott köszöntőbeszédet,
majd az óvodások énekes-mondókás műsora és a Márton-nap történetének ismertetése után következett a Rozmaring asszonykórus, a
Bazsalicska Citerazenekar és a Borovenka tánccsoport műsorszáma,
amely a közönség bevonásával, össznépi tánccal ért véget. Folytatásként
következett a „libaságok” kóstolója, ahol a házigazdák kemencében
sült libahúst, libatepertőt és libazsíros kenyeret tálaltak fel.

November 13-án az Erzsébetligeti Színházban tartott Tollfosztó
Bált a Dolina Pestvidéki Szlovákok Egyesülete, melynek tagjai a
sári hagyományőrző csoportok is. A kultúrprogramok a csömöri
gyermekek hagyományőrző produkciójával, a csömöri lakodalmassal és a nyitrai népdalkör műsorával kezdődtek. Ezt követte az
ecseri és a sári néptánccsoport, a záró számban pedig – hasonlóan a
szeptemberi Váci Egyházmegyei Napon bemutatott produkcióhoz
– hat szlovák nemzetiségi település, Ecser, Csömör, Kerepes,
Kistarcsa, Rákoskeresztúr és Sári csoportjai adták elő a zempléni
leánykarikázót, valamint a legényes verbunkot, a „sarku raz”-t, csaknem 100 táncos szereplésével, hatalmas sikert aratva. A színpadi
műsorszámok után vacsora következett, melyet a szlovák vendégek
és a hazai szlovák nemzetiségi csoportok hajnalig tartó mulatozása
követett.
Gogolák Mariann
Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport

Meghívó

A II. világháborús
emlékmû átadása

A Halász Boldizsár Városi Könyvtár és a
Dabasi-szőlősi Civil Közösségi Ház
szeretettel meghívja Önt,
családját, barátait az

Sokéves várakozás után végre elkészül
a dabasi II. világháborús emlékmű a

„Egy család és a könyvek”

Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelő

című beszélgetős estre.

intézet mögött, a régi református

Klemencz Györgyné intézményvezetővel
és dr. Klemencz Hajnalkával beszélget
Ferenczi Margit és Feldman László.

temető sarkán. Az emlékmű avatóünnepségét a doni áttörés emléknapján,
január 13-án, csütörtökön 17.00 óra-

2010. december 10. (péntek) 17.00 óra

Helyszín:

Halász Boldizsár Városi Könyvtár
(2370 Dabas, Bajcsy-Zsilinzsky u. 11.)

Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

16 Dabas 2010. december

Fotó: Karlik Dóra

Időpont:

kor tartják.
A környezet rendezésére és a kegyeleti hely végső kialakítására (vízelvezetés, parkosítás stb.) csak a városközpont-rekonstrukció befejeztével kerül
sor, jövő év májusában.

portré

„A dolgok szépsége a szeretetben rejlik”
Vannak olyan egyszerû, hétköznapi
emberek, akik saját környezetükért,
másokért sokat tesznek, de szerényen
a háttérbe húzódva végzik munkájukat. Kecskés Lénárdné, vagy ahogyan
tágabb környezete ismeri, Babi néni
is egy ilyen hétköznapi hôs. A vele
készült beszélgetésemet olvashatják.
– Mesélj arról, hogyan indultál el ezen az úton, honnan érezted a késztetést, hogy többet, ill. másképp kell segítened a rászorulókon, mint
mások?
– Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy ezt a tulajdonságomat
édesanyámtól örököltem. Még gyermek voltam, de már akkor láttam, hogy édesanyám felkarolta az elesetteket, és ahogyan tudott,
segített rajtuk. Szerető, támogató családban nőttem fel, ahol egymásra voltunk utalva, és természetes volt, hogy mindenben számíthatunk egymásra. Vallásos család volt a miénk, én magam is így
neveltem a gyermekeimet, és mostanság, ha tehetem, az unokáimmal kimegyünk a közelünkben található Mánteleki úti kápolnához,
a Szűzanyához. Fontos, hogy már gyermekkorban olyan neveltetést
kapjunk, ami a szép dolgokat helyezi előtérbe. Boldogság tölt el, ha
másokon segíthetek, és remélem, hogy ha jó példát tudok mutatni,
azt mások is észreveszik és követik.
– Mesélnél egy konkrét esetről, amikor segítettél valakin?
– A múlt esztendő végén több olyan családról hallottam, ahol
szűkösen élnek, és úgy gondoltam, hogy az ünnepek közeledtével
különösen jólesne nekik a törődés. Ezért december 6-án Mikuláscsomagokat akasztottam a kerítésre, úgy tudom, a gyermekeknek
ez hatalmas meglepetést és örömet jelentett.
Aztán júniusban egy jólelkű, kedves barátnőm felajánlotta a régi
bútorait. Azt mondta, ha van ismerősöm, aki használná, szívesen
odaadja. Az unokám által én már tudtam egy családról, akinek jól
jönne a segítség, így megszerveztem, hogy Budapestről eljusson
hozzájuk a bútor, kiegészülve játékokkal, táskákkal, csokoládéval.
Persze, menet közben kiderült, mennyi mindenre lenne még szükség. Kötelességemnek éreztem, hogy ereszt csináltassak a beázás
ellen, leparkettáztassam a szobát, felújíttassam a fürdőszobát, hogy
komfortosabb környezetben éljenek.
– A felsoroltaknak nyilván anyagi vonzatuk is volt. Hogyan sikerült
ezt megszerezni?
– Amikor láttam a körülményeket, s felmértem, mire lenne feltétlenül szükségük, gondolkodás nélkül elindultam segítséget kérni.
Vállalkozókat, szakembereket kerestem meg a problémával, és sok
emberrel beszélgettem a témát illetően. Számomra is hihetetlen
volt, mennyi önzetlenség és szeretet van az emberekben.
Felajánlásokból, összefogással sikerült elvégezni az említett ház
körüli munkálatokat. A vállalkozóktól a hozzávaló anyagokat, mesteremberektől a munkát, magánszemélyektől pénzt, segélycsomagot és egyéb felajánlásokat kaptunk. A gyermekek még sohasem
voltak nyaralni, a támogatásokból viszont sikerült elvinni őket egy
teljes héten keresztül a Dabasi Strandra, jó volt látni, mekkora
élményt jelentett ez nekik.

– Nagyon elhivatott vagy a rászorulók megsegítését illetően. Ehhez
neked is sok támogatásra van szükséged, hiszen az anyagiak mellett rengeteg szabadidőt vesz igénybe, és lelkileg sem könnyű feldolgozni egy-egy
helyzetet. Ki az, aki segít és támogat ebben a munkában?
– Először mindenképpen a családomat kell említenem. Azon
kívül, hogy rendkívül toleránsak és türelmesek, nagyon segítőkészek is. A lányaimtól sok tanácsot kapok, amiből töltekezhetek és
erőt gyűjthetek ahhoz, hogy tovább csináljam ezt a feladatot.
Valamint itt még egyszer meg kell említenem kedves barátnőm,
Zsuzsika nevét, akihez bármikor fordulhatok, ha egy kis lelki töltetre van szükségem.
– A jövőt illetően hogyan szeretnéd folytatni a megkezdett munkát?
– Mindenképpen szeretném folytatni, hiszen úgy tűnik, az
emberekben már tudatosodott, hogy ezen a téren egy összekötőkapocs vagyok. Mindig érkezik hír olyan családról, ahol elkél a segítség, ilyenkor útra kelek, s teszem a dolgom. Hosszabb távon foglalkoztat egy olyan központi lerakóhely kialakításának a gondolata,
ahová az adományok beérkeznek, raktározásra, majd szétosztásra
kerülnek. De ehhez szakmai segítség és nagyobb közösségi összefogás szükséges.

– Végezetül, munkádhoz sok egészséget és kitartást kívánok. Kérlek,
üzenj valamit az olvasóknak!
– Ezúton is szeretném még egyszer megköszönni mindenkinek
a segítséget, hiszen egyedül nem lettem volna képes véghezvinni
ezeket a dolgokat. A jövőben is kérek mindenkit, hogy ha bármilyen
formában tud segíteni, azt jelezze felém. Továbbá, a legfontosabbra,
a szeretetre hívnám fel a figyelmet. Az emberek általában megijednek a szótól, hogy szeretet. Pedig nem elég, ha érezzük, meg kell
tanulnunk kimondani is, mert rengeteget segít. Hiszen tudjuk,
hogy aki szeret, az kétszer él.
– Köszönöm!
Gogolák Mariann
2010. december
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Egyhá z ak hírei
A sári Római Katolikus
Egyházközség hírei
• Advent négy vasárnapján 8.30 és 10.30 óra
kor szentmise. (Szombat esténként „elővéte
lezett szentmise másnapra”)
• December 6-án 8.00 órakor szentmise Szent
Miklós püspök tiszteletére.
• December 19-én, vasárnap délután 3-kor
karácsonyi énekes, zenés áhítat.
• December 24-én, szenteste két szentmise:
17.00 órakor a karácsonyi vigiliai, 23.00 óra
kor ünnepélyes éjféli szentmise
• December 25-én, 26-án, Jézus születése
főünnepén 8.30 és 10.30 órakor
• December 25-én 8.30 órakor pásztorok misé
je, subába öltözött pásztorok ministrálásával.
• Az év végi hálaadó szentmise 16.00 órakor
lesz
• Újév napján az első szentmise kivételesen fél
órával később, 9.00 órakor kezdődik. Az
ünnepi főmise változatlanul 10.30 órakor kez
dődik.
• A vízkereszt ünnepélyes vízszentelés első
pénteken, 7-én este 17.00 órakor lesz.
A felsôdabasi Római Katolikus
Egyházközség hírei
Szentmisék rendje
• Hétköznap: csütörtökön 6.00; Pénteken 6.00
órakor roráte, advent hajnali mise, készület a
karácsonyra, ezt segíti elő
• Advent 2. 3. és 4. vasárnapján este 18.00
órakor a lelkigyakorlat, melyet Bátor Botond,
a pálos szerzetesrend (az egyetlen magyar
alapítású szerzetesrend) rendfőnöke tart.
17.00 órától gyóntatás.
• Vasárnap: 8.00, 18.00
• December 24. 22.30-kor éjféli szentmise
• December 25. 7.30; 11.00
• December 26. 7.30; 11.00
• December 31. 16.00 év végi hálaadás
• Január 1. 18.00
• Január 2. 7.30; 11.00
• December 19-én 14.00 órától családi délután
a plébánián. Szeretettel várjuk a családokat,
játék, karácsonyi asztali dísz készítésre.
Istentől áldott, boldog, békés ünnepeket
kívánunk!
A dabasi református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink:
• templomi istentiszteletek vasárnap délelőtt
10.00 órakor

18 Dabas 2010. december

• bibliaórák szerda este 17.00 órakor a parókián
Kórustalálkozó
• December 5-én vasárnap este énekkarunk
szolgálata az örkényi református templom
ban szervezett kórustalálkozón. Délután
16.00 órától beéneklés és próba.
Adventi dalest
• December 12-én, vasárnap este 17.30-kor
várjuk mindazokat, akik szívesen énekelnek
közösen karácsonyi és nem karácsonyi dalo
kat.
Gyermekek karácsonyi programjai
• December 11-én, szombaton 14.00 órakor a
Kisgyerek Alapítvány Tájház és kézműves
műhelyében várjuk a gyerekeket mézeska
lácssütésre
• December 18-án, szombaton délután 14.00
órakor a hittanosainkat várjuk szeretettel
Gyülekezeti házunkba karácsonyi ünnepségre
Énekkari szolgálat
• December 19-én vasárnap a dabas-inárcsi
kórus szolgálata a templomban az istentisz
telet keretében
Ünnepi istentiszteleteink
• December 24. 17.00 óra szentesti istentisz
telet
• December 25. 10.00 óra karácsonyi úrva
csorai istentisztelet
• December 26. 10.00 óra karácsonyi ünnepi
istentisztelet
• December 31. 17.00 óra óévi istentisztelet
• Január 1. 10.00 óra újévi istentisztelet
Gondnoki fogadóóra december 20-án, hét
főn 17.00 órakor dr. Dóri Csaba gondnok tart
fogadóórát a parókián.
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív
és vár a református gyülekezet!
A gyóni Római Katolikus
Egyházközség hírei
KARÁCSONYI MISEREND
December 24. péntek, urunk születése:
Éjféli szentmise Dabas-Gyón
December 25. szombat, karácsonyi ünnepi
szentmise: 8.30 Dabasi-szőlők, 10.00 DabasGyón
December 26. vasárnap, szent család
vasárnapja: 8.30 Dabasi-Szőlők szentmise,
10.00 Dabas-Gyón szentmise, 15.00 Dabasiszőlők református istentisztelet
December 31. péntek, év végi hálaadó
szentmise: 17.00 Dabas-Gyón
Január 1. szombat, újévi szentmise: 8.30
Dabasi-szőlők, 10.00 Dabas-Gyón

Január 2. vasárnap, Urunk megjelenése vízkereszt: 8.30 Dabasi-szőlők, 10.00 DabasGyón
Programjaink:
• Az ifjúsági ház nyitva tartása a plébánián
minden pénteken 16.00–18.00 óráig
• Ministráns foglalkozás minden szombaton, a
plébánián 10.00–12.00 óráig
• Azok a gyerekek, akik adventben eljönnek a
hajnali szentmisékre, a szentmise után reg
gelit kapnak a plébánián!
• December 5-én, vasárnap 10.00 órakor az
elsőáldozók bemutatása, diákmise keretében
• December 18-án, szombaton betlehemezés
a ministránsokkal
• December 19-én, vasárnap délután betlehe
mezés a ministránsokkal Dabas-Gyónon és
Dabasi-szőlőben
• December 24-én délelőtt Dabas-Gyónon és
Dabasi-szőlőben a szeretetcsomagokat
kiszállítjuk a szegény családoknak
• December 24-én 15.00 órakor Pásztorjáték
a gyóni templomban
• Január 15-én egyházközségi disznótor
• Rászorulóknak tartós élelmiszert (pl.: kon
zerv, alma, szalámi, rizs, tészta, szaloncu
kor) gyűjtünk, élelmiszercsomagokat készí
tünk. Várjuk a felajánlásokat, lehet a plébáni
ára is behozni, illetve a templomajtó előtt két
nagy ládába is lehet tenni az adományokat!
Előre is köszönjük a szegény családok nevé
ben!
• Nagy öröm az egyházközségnek, hogy a
kalocsai székesegyházban december 26-án
15.00 órakor diakónussá szentelik KOLLÁR
BALÁZS testvérünket!
A gyóni Református
Egyházközség hírei
• December 12-én 14.00 órakor karácsonyi
gyermekdélután a gyülekezeti házban
• December 24-én 17.00 órakor szentesti
istentisztelet a gyülekezeti házban
• December 25-én 10.00 órakor karácsony
ünnepi istentisztelet úrvacsorával a temp
lomban
• December 26-án 10.00 órakor karácsony 2.
napi ünnepi istentisztelet úrvacsorával a
templomban
• December 26-án 15.00 órakor gyermekek
karácsonya a templomban
• December 31-én 16.00 órakor óévzáró
istentisztelet úrvacsorával a gyülekezeti ház
ban
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• 2011. január 1-jén 10.00 órakor újévi ünnepi
istentisztelet a gyülekezeti Házban
• Január 2-án 10.00 óra istentisztelet a gyüle
kezeti házban
Állandó alkalmaink:
• hétfő 16.00 óra gyülekezeti bibliaóra a gyü
lekezeti házban
• csütörtök 18.00 óra férfi bibliaóra a gyüleke
zeti házban
• vasárnap 10.00 óra gyeremekistentisztelet a
felnőtt istentisztelettel párhuzamosan a gyü
lekezeti házban
Áldott adventi várakozást, boldog békés
ünnepeket és Isten kegyelmével gazdagon
megáldott új esztendőt kívánunk min
denkinek!
A Gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
Karácsonyi ünnepköri alkalmaink:
• Ádventi esti elcsendesedések december
2-án, 9-én és 16-án (csütörtök) 18.00 órától.
• Karácsonyi díszkészítés december 10-én
(péntek) 15.00 órától
• Gyermekkarácsony december 19-én (vasár
nap) 15.00 órakor.
• Szentesti istentisztelet december 24-én
(péntek) 17.00 óra.
• Karácsony napi ünnepi istentisztelet úrva
csoraosztással december 25-én (szombat)
10.00 óra.
• Karácsony 2. napi ünnepi istentisztelet úrva
csoraosztással december 26-án (vasárnap)
10.00 óra.
• Óév esti istentisztelet december 31-én (pén
tek) 18.00 óra.
• Éjféli könyörgés december 31-én (péntek)
23.30 óra .
• Újévi istentisztelet úrvacsoraosztással
január 1-jén (szombat) 10.00 óra
• Vízkereszt ünnepi istentisztelet január 6-án
(csütörtök) 17.00 óra .
Állandó alkalmaink:
• Istentisztelet vasárnaponként 10.00 órától
• Úrvacsorás istentisztelet minden hónap első
vasárnapján 10.00 órától
• Családi istentisztelet minden hónap máso
dik vasárnapján 16.00 órától
• Bibliaórák januártól húsvétig csütörtökön
ként 15.00 órától
• Énekkari próba hétfőnként 17.00 órától
• Ifjúsági óra péntekenként 17.00 órától
• Hivatali ügyintézés szerdánként 16.00–
18.00 óráig, vagy telefonon egyeztetett idő
pontban (tel.: 368-174)

A felsôdabasi missziós hétvége
A missziós hétvége előtt október 8-án felkészülésképp élő rózsafüzért tartottunk és október 9-én sor került az első Caritas-bálra. 2009. december 3-án a felsődabasi egyházközségben karitász-szervezet alakult. Karitász-csoportunk felkutatta a rászoruló családokat
Dabas-Sári és Gyón városrészekből. Megsegítésükre szerveztük a Caritas-bált. Ezúton szeretnénk megköszönni a támogatóinknak a segítséget (pártolójegy, tombola- és pénzadomány). A befolyt összegből 24 család karácsonyát szeretnénk szebbé tenni.
Ezek után került sor október 15–17. között a felsődabasi missziós hétvége megszervezésére. Rendezvényünkön tanúságtételt tett Sillye Jenő, Simon András grafikusművész,
Fazekas György atya. Előadásával színesítette programunkat Bauer Béla szociológus, illetve Dobos Krisztina. Lelki feltöltődésünkről Bokros Levente atya, P. Andrásfalvy János atya
és Hernádi László atya gondoskodtak. Szombaton közös ebédre került sor, délután pedig
megrendeztük az első süteménysütő versenyünket, ahol 39-fajta finomabbnál finomabb
süteményt kóstolhattunk meg. Ezt követte a miseborkóstoló.
Szeretnénk megköszönni mindenkinek, hogy támogatásukkal sikeresebbé tették misz
sziós hétvégénket!
Reméljük ebből a programsorozatunkból hagyományt tudunk teremteni!
Karitász-tagok

A nagyapó csizmája
Fény szűrődik az ablakból,
A fenyő körül apró gyerekek.
A háztetőket csillagpor fedi,
A szíveket átjárja a szeretet.
Kint magányos apó lépked,
Csizmája alatt megroppan a hó,
Beles a vidámsággal teli házba.
„Istenem, köztetek volna jó…”
Régen látták egymást,
Szót sem váltottak majd egy éve.
Ki tudja már,
Milyen badarság vezette őket félre?
„Egészen megnőttek a drágáim…”
Dörmögte nagyapó az orra alatt,
Majd könny csordult ráncos arcán,
S a hóban tovahaladt.
Ekkor résre kinyílt az ajtó,
Egy kislány lépett elő félve.
„Nagyapó, te vagy az?”
„Ne menj el megint” – vékony hangján kérte.
Az ősz öreg lassan visszalépdelt,
S magához ölelte a kicsit.
„Megfázol, tündérem.”
S hangtalanul nyelte könnyeit.
Hirtelen egy férfi lépett hozzájuk,
S egy kiskabát került a gyerekre,
Lágy hangon szólt mögöttük:
„Édesapám, gyere be a melegre!”
Nagyapó lerakta nehéz csizmáját,
S letelepedett a fa mellett,
Ajándékokat bontott,
Úgy, ahogy azt karácsonykor kellett.

Az egyik gyermekmosoly volt,
A másik apró simogatás.
Kedves szavakba burkolt,
Mézédes megbocsátás.
Egy doboz is állt a többi között,
Benne az öreg kedvenc dohánya.
Titkon nagyon várták őt,
Hátha eljön, hátha.
Ő sem jött ám üres kézzel,
Hanem egy kis csomaggal,
Melyben megbújt három,
Aranyszárnyú, kicsi angyal.
Az ajándékoktól
Átmelegedtek a szivek.
Hiába volt odakint
Olyan nagyon hideg.
Nagyapó ölébe telepedett
Mindhárom kis unokája.
Haj, az öreg ezt
De nagyon régen várta…
Megrohanták, mint játékos cicák:
„Láttad, mekkora a hó?”
„Építsünk egy nagy hóembert!”
„ Úgy hiányoztál, nagyapó…”
Szüleik is elfeledték
Haragjuk okát.
Nevetve tálalták
Az ünnepi vacsorát.
Fény szűrődik az ablakból:
A megbocsátó szeretet fénye,
Bizony, mondom néktek:
Minden otthonba
Ilyen világítás kéne.
Bábel Antónia

Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit.
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karácsony

„Karácsony készül, emberek”
(részlet)

Igaz emberként kellene nekünk is készülnünk
az ünnepre. A reklámok hamis csillogása a
fogyasztói társadalmak vásárlási ingerét kelti
bennünk. A megélhetési gondokkal küszködőt
szomorúvá teszi, mert ezeket nem veheti meg, a
tehetősebbet kifárasztja a hajszoltság, amíg a
„shop”-ok kínálatait végigjárja. A háziasszony
otthonában süt-főz, takarít, és anélkül múlik el az ünnep, hogy
csendben elgondolkozna, vagy valakivel mélyebben elbeszélgetne.
Nem csoda, ha a legtöbb ember legszívesebben abbahagyná ezt a
nem őszinte ünneplést és az ajándékozási kampányt. A magányosok
közül is sokan félve gondolnak rá, depresszió keríti hatalmába őket.
Az önsajnálattól még szomorúbbá válnak.
Mi hát a teendőnk? Keressük meg karácsony igazi mondanivalóját. Ha a békét, mint a rend nyugalmát megvalósítjuk, ha önmagunkkal is számot vetünk, és a tiszta lelkiismeretért mindent megteszünk, ha környezetünkben tudunk megbocsátani és bocsánatot
kérni, ha az élet nagy kérdéseire nem a babonától, a horoszkóptól,
hanem Istentől várjuk a választ, akkor megértjük, és valószínűleg
meg is tapasztaljuk a boldogságot. A boldogságot, amit nehéz meghatározni, de mindenki keresi. Megértjük, hogy a boldogság nem
egyenlő a jó közérzettel, nem megvásárolható, csak az igaz emberség és a jótettek jutalmaként ajándékba kapható lelkiállapot.
Lelkiállapot, mely állandóbb, mint az illanó karácsonyi hangulat.
Dr. Bábel Balázs
Kalocsa-kecskeméti érsek

Juhász Gyula

Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.
1902
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Advent – mindenkinek
Az úr eljövetelére való várakozás minden esztendőben betölti a szívünket valami emberi melegséggel. Igyekszünk jobbá válni, elhalmozni embertársainkat jósággal, szeretettel, hogy a karácsony
elhozhassa számunkra az igazi beteljesülést, mindazt, amiért érdemes élni egy hétköznapokkal, gondokkal, munkával és fáradozással
teli esztendőn át.
Idén mintha túl fáradtak lennénk. Csak elsuhannak a napok, tartalom nélkül. Az egyformaság, az egyhangúság letompítja érzékeinket,
mintha állandó ködben élnénk, amelyen át nem látható az öröm, nem
érzékelhető a szeretet, a törődés. Túl sok a beletörődés, a fásultság,
amely meggátolja, hogy emberi létünk percnyi kis csodáit magasabb
hőfokon élhessük meg.
Idén valahogy mintha száz esztendőt öregedett volna a világ. S mi,
emberek is, öreg arcot hordunk. Láthatatlanok vagyunk egymás számára, vagy inkább nagyon is átlátszóak, mert keresztülnéz rajtunk
felebarátunk, szomszédunk, gyermekünk, főnökünk, házastársunk.
A láthatatlanság nagyon fájdalmas állapot, mert csak általa szembesülünk azzal, hogy az ifjúság, a szépség, az ezzel járó minden külsőség
már a múlté. Ami maradt: tapasztalat, bölcsesség, tudás, nem érdekli
ezt az agymosott, szemmel vert világot.
November végén, december elején mintha már nem tudnánk lelkesedni. Mintha az év korábbi részében minden lelkesedésünket kivette
volna belőlünk a gazdasági válság, a villanyszámla, a svájci frank alapú
hitel, az élelmiszer-drágulás, a munkanélküliség, a politikai harc és a
kétharmados győzelem. Elég volt… szeretnénk pihenni. Az adventre
várunk, a gyertyák fényére, méz-, fahéj- és viaszillatra, meleg szobára,
szépen terített asztalra, karácsonyfára… és arra, hogy messzire szakadt gyermekeink körülüljék az asztalt. Várjuk, hogy messze szálljon
a magány, a mellőzöttség fájdalma, láthatatlanságunk helyére szín,
megbecsülés, szeretet költözzön.
Advent – akire várunk, biztosan eljő száz alakban – csak rajtunk
múlik, hogy felismerjük az érkezés pillanatát.
Kapui Á.

Fotók: Karlik Dóra

Isten országútján

kitekintô

SZÍVVEL ÉS TOLLAL
„Ilyenkor decemberben” könnyebben megszólal a világ lelkiismerete. Bajbajutott ember mindig van, de az adventi időszakban
a segítséget kérő kezek rendszerint nem maradnak üresen. Ha
valamikor, akkor most nagy szükség van arra, hogy ez a jó szokás
fennmaradjon. Már 900 ezer felett a BAR-listások száma, a lakossági közműtartozások még mindig nőnek, az árvíz és vörösiszap
tízezreket hozott végletekig kiszolgáltatott helyzetbe. Közel-távol
egyaránt sok a rászoruló, minden segítségnek van helye, mindenki
segítségére vár valaki…
A dabasi helytörténet nagylelkű adományozóinak cselekedeteivel akár egy egész kötetet meg lehetne tölteni. Többségük jellem
zően helyi földbirtokos, akik a vagyon felelősségét átérezve, gazdasági jövedelmükből különítettek el karitatív célokra jelentős összegeket. Ám segíteni a vagyon gyakran szemhomályosító terhe híján
is lehet. Kiváló példa erre a rövid élete nagyobb részében bohém
Gyóni Géza, aki a háború poklában találta meg költőként a saját
hangját. „A versírás segített mindig rajtam. Az volt a megmentőm.” – jegyezték fel tőle, s költeményei másoknak is tudtak erőt,
vigaszt adni. Katonatársait nemcsak lelki prófunttal látta el, de az
ismertséget meghozó kötete (Lengyel mezőkön, tábortűz mellett) teljes jövedelmét a hadiözvegyek és árvák támogatására ajánlotta. Így
jelent meg a felhívás a przemyśli Tábori Újságban 1914. december
elején, s bajtársai egyetlen hét alatt ötezer példányt jegyeztek elő.
A kötet karácsonyra jelent meg, a belső címlapon a következő felirattal: „E verskötet jövedelme a przemysli harcok alatt elesett hős
népfölkelőink árváinak és özvegyeinek segítésére szolgál. A könyv
ára 1 korona, s a pénz Piacsek Kamill hadnagy címére küldendő: 16.
népfelkelő honvéd gyalogezred, 7. sz. tábori posta.” Végül 1000-es
példányszámban tíz sorozatot nyomtattak a Knoller nyomdában, és
a hadiözvegyek, árvák segítésére 5000 korona gyűlt össze. A tizenegyedik és az esetleges további sorozatokra már nem volt papír a
bekerített városban. Az itthoni kiadásokat az Országos Hadsegélyző
Bizottság kezdte, 1915. március és 1921. november között öt
kiadást ért meg a kötet. Az első kiadás nem kevesebb mint 10 000
példányban jelent meg, melyet 3-4 ezres utánnyomások követtek. A
rabságba került költő rendelkezésének megfelelően a jövedelem felét
a hadirokkantak segélyezésére, míg a másik felét beteg édesanyja
ápolására fordították… A hadifogságban zárkózott, visszahúzódó
életet élt, azt azonban elvárta, hogy minden jótékonysági szerveződésbe bevonják. Társai gyakran éltek ezzel a felhatalmazással. Így
írta le például egy 1917 húsvétjára, nyomorgó fiatal tanítók javára
szervezett segélyezési gyűjtés keretében hétszázszor (!) a „Hegyeken
át a hír szalad” kezdetű versét. Festő- és grafikusművészek (Gallas
Nándor, Jakobovits Artúr, Muhits Sándor, Vermes József) a fogság
egy-egy pillanatát festéssel, fametszéssel örökítették meg, melyet
nyomdatechnikai úton sokszorosítottak (Balogh István). Az ily
módon keretezett lapokra kellett a verset kézírással szinte „felrajzolni”. Ma múzeumok, gyűjtemények féltve őrzött értékes relikviája
az egykoron 1 rubelért árusított, szívvel és tollal összeállított emléklap.
Gyóni Gézának az adományozó tollforgató példájáért nem kellett messzire mennie. Gróf Vay Péter az 1906-ban kiadott „Kelet
császárai és császárságai” sikeres hazai és külföldi könyvpiaci fogadtatása után döntött úgy, hogy irodalmi bevételéből gyermekmenhe-

lyet létesít Koreában. Az alapkő letételére 1907 áprilisában került
sor Taikuban, később ide a bencések rendházat is építettek s annak
részeként működtették. A nagyívű gondolat ösztönzőleg hatott írói
munkásságára, hiszen a következő 4-5 év volt a legsikeresebb, legtermékenyebb időszaka. Az I. világháború idején a gyóni kastélyban
hadiárvaházat alapított. A leendő közösségi hasznosítás tervéről
még Gyóni Géza adott először számot 1908-ban a Dabas és Vidéke
hasábjain. Gróf Vay Péter minden jövedelmét, teljes vagyonát karitatív célokra áldozta, s az utókorra példaadó életművét hagyta örökül.
A Vay család fekete bárányától, az egész életében megélhetési
gondokkal küszködő Vay Sarolta grófnőtől sem állt távol a rászorulók segítésének gondolata és gyakorlata. Kivételes tudása és munkabírása ellenére sem tudott megélni irodalmi működéséből, így jött a
biztosítási ügynökösködés és a gyarmati áru nagykereskedés.
Regényes életútjával előbb-utóbb a filmvásznon fogunk találkozni.
A forgatókönyvből remélhetően nem maradnak majd ki azok a
segélyezési gyűjtések, melyeket verseivel támogatott. 1879-ben a
békési tűzvész károsultjainak segítésére az irodalmi élet képviselőinek összefogásával kiadott Részvét albumban a „Vasúton” című versét szerepeltette. Hasonló gesztusra pályafutása későbbi időszakában is sor került (1913: Virágszál című kiadvány: „Karácsony este”).
Ezek a magyar líra alapjait erősítő művek színvonalukban ugyan
nem idézik Petőfit, Adyt vagy éppen Gyóni Gézát, de a bajbajutottak felé nyújtott segítő jobb, a szándék nemessége ma is időtálló
példa lehet akár a legkiválóbbaknak is.
…Az utóbbi évek számos segélyakciója bizonyítja, hogy a mai
dabasiak méltó követői a múlt nagyjainak. Van adományozás és
összefogás, amikor igazán kell, induljon a kezdeményezés az iskolapadból a heti zsebpénzre alapozottan, a szolid jövedelmű kisbolt
pultja vagy a rádiómikrofon mögül, a szószékről, avagy a városvezetői pulpitusról. A „jókedvű adakozók”, a szeretet napszámosai
közöttünk járnak, a legújabb fejezetet közösen írhatjuk…
Valentyik Ferenc
2010. december
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Az Isten tenyerén
Beszélgetés Csoó Lászlónéval, a Zárdakert Ökumenikus Szeretet
otthon volt vezetőjével
– November 11-én, a Szociális Munka Napja alkalmából egy nagyon rangos kitüntetést vehettél át. Kérlek, beszélj erről a díjról és az átadás körülményeiről!
– Idén, december 30-tól megyek nyugdíjba, 40 éves szociális szolgálat után. Nyugdíjba vonulásom alkalmából kaptam meg a Pro
Caritate miniszteri kitüntetést, amelyet Keszthelyen egy nagyon nívós,
jeles ünnepségen adott át a Festetich-kastélyban a miniszter úr, az
államtitkár és helyettes államtitkár egy 300 fős plénum előtt. Az elmúlt
negyven év elismerése volt ez a szakma részéről, amire egyáltalán nem
számítottam, ugyanis nem vagyok egy ünneplős típus. Sokkal inkább
szeretem a mindennapi körülményeket. Az igazi kitüntetés az, ha valakin tudunk segíteni, és akkor ő visszamosolyog, megköszöni vagy megkönnyezi ezt a gesztust.
– Mi változik az életedben azzal, hogy a felmentési időd letöltése után
nyugdíjba mész?
– Nagy változás az életemben igazából, hogy egy olyan munkahelyet hagytam ott, amiről, talán nem túlzás, ha azt mondom, hogy életművem volt. Negyven éven keresztül dolgoztam abban a házban,
különböző beosztásokban. Világéletemben az volt az álmom, hogy
ápolónő legyek, és amikor a dabasi gimnáziumban leérettségiztem,
ápolónőnek kezdtem tanulni. Bekerültem az otthonba szakképzetlen
ápolónőként, aztán elkezdtem tanulni, majd egy gerincsérv miatt eltanácsoltak a pályától. Nagyon szerettem ott dolgozni, annak ellenére,
hogy az ápolónői feladatokra nem voltam alkalmas. Szerettem volna
ott maradni, és pont akkor távozott az intézmény könyvelője. Engem
kértek fel arra, hogy csináljam a könyvelést. Mondtam, hogy szívesen
csinálnám, de nem értek hozzá. Biztattak, hogy meg fogom azt hamarosan tanulni. Így négy évig voltam gondozónő, majd elkezdtem beleásni magam a pénzügyi dolgokba. Képeztem magam, elvégeztem
különböző iskolákat és 18 évig dolgoztam a pénzügy területén, majd
később gazdasági vezető lettem. Az élet mindig tartogat újdonságot.
Soha nem gondoltam arra, hogy könyvelő, majd a szociális otthon
vezetője leszek. Teljes örömömet, boldogságomat megtaláltam itt,
nagyszerű emberek vettek körül. Az elődöm, aki a vezetőm volt, elment
nyugdíjba, s akkor jött a felkérés, hogy pályázzam meg az intézményvezetői pozíciót. Azt mondtam az akkori főnökeimnek, hogy erre nem
vagyok alkalmas, mert csak azt tudom nyugodt szívvel csinálni, amihez értek. Kérték, hogy gondolkozzak rajta. Ehhez persze el kellett
végeznem a főiskolát, hogy szakirányú végzettségem legyen. Felvettek,
és ígéretemnek megfelelően elvállaltam a megbízatást. 1988-ban kineveztek és onnantól 22 évig voltam az intézmény vezetője, amit nagyon
megszerettem. Időközben döbbentem rá, hogy most találtam meg a
helyem, bár mindig közel állt a szívemhez a szociális munka. Annyira
természetes volt, annyira bennem élt ez a tevékenység, hogy ezt sose
tudatosítottam magamban. Ennek az oka talán az, hogy én tényleg az
Isten tenyerén hordott embernek érzem magam, annak ellenére, hogy
a poklok poklát is megjártam és tragédiák kísérték az életem kisgyermekkoromtól. Ennek ellenére mindig boldog embernek voltam nevelve. Tízéves voltam, amikor az anyámat elvesztettem, tizennyolc, amikor az apámat. Az apai nagyszülők neveltek fel, akik életük utolsó perceiben is velünk éltek, és mérhetetlen szeretettel tudok rájuk gondolni.
Olyan értékeket adtak át nekem, amitől mindig úgy éreztem, hogy az
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Isten tenyerén vag yok.
Megtanítottak a ma örömét, boldogságát meglátni és megélni a
bajok mellett. Megtanították
nekem, hogyan kell feldolgozni a
mélypontokat. Az életem folyamán
mindig olyan emberek mellett dolgoztam, akiktől nagy lelki-szellemi
örökséget kaptam. Tehát ha mélypontra kerülök, ha problémával
találkozom, akkor mindig van
valaki, akinek az útmutatása, szeretete segít, hogy tovább tudjak lépni.
Tehát én egy abszolút boldog ember vagyok.
– Gondolom, ezt a szakmát csak ilyen derűlátással lehet végezni, mert
az ember a negyven év alatt egy csomó fájdalommal, öregséggel, leépüléssel
találkozik. Biztosan ez a szemlélet segített neked abban, hogy ezeket a dolgokat a helyükön tudd kezelni.
– Leginkább ez segített, hiszen a szociális szakmában dolgozók a
problémákkal találkoznak és a nehézségekkel. Nekem azonban megtanították, hogy ha „meghalok” a problémás emberrel együtt, akkor
nem tudok rajta segíteni. A derűt, a bizakodást, az előrelátást kell
sugároznom magamból, hogy hiteles legyek számukra. Ha én ezt nem
tudom a magam életével bizonyítani, akkor nem tudok segíteni. Talán
ez a titka annak, hogy sikereket tudtam elérni ezen a területen. A legsúlyosabb problémákkal küzdőkkel foglalkoztam, és nagyon beleástam magam szakmailag a demenciában szenvedők ellátásába. Egy ilyen
beteg ápolásába belerokkan testvér, házastárs, szülő, gyermek. Nagyon
nehéz egyszerre a családot és a beteget is segíteni. Sokszor a lelki segítségre nagyobb szükségünk van, mint az anyagi támogatásra.
– Említetted, hogy a nyugdíjjal együtt nem érkezik el számodra a jól
megérdemelt pihenés, és ez így jó is, mert az emberre nem szakad rá a tétlenség és a fölöslegesség érzete. Mi az, ami most számodra igazán fontos?
– Az életem tervezése, ha szabad ezt mondanom. Az én életemben a
hirtelen leállás nem volt betervezve soha. Nekem a munka a lételemem.
Amíg csak tudok, tenni is szeretnék valamit. A feladatok nagy részétől,
amelyek az évek alatt felhalmozódtak, szép lassan szeretnék megválni.
Ezért elsőként az intézmény vezetését adtam át azoknak a nagyszerű
embereknek, akiket húsz éve nevelgetek, készítek erre a munkára.
Megmaradnak számomra a szociális szakértői feladataim, amelyeknek
országosan kell megfelelnem. Szociális munkát tanítok a budapesti
főiskolán, a módszertani intézményünk külső munkatársaként továbbra is a katolikus és evangélikus egyházak szakmai tanácsadójaként,
szakértőjeként, szakmai ellenőreként fogok tevékenykedni. Remélem,
hogy ad még a Jóisten egészséget, hogy még sokáig tudjak dolgozni!
– Így advent idején, karácsony környékén üzennél-e valamit a város
közössége számára?
– Azt gondolom, hogy a szeretetnél fontosabb dolog nincs a földön,
ez így karácsony táján minden emberben különösen felerősödik. De
ami ennél is fontosabb, hogy az embernek legyen belső indíttatása arra,
hogy a ma örömét meg tudja látni. Minden napnak vannak nehézségei,
de minden napnak vannak örömei. Mi, emberek annyira hajlamosak
vagyunk csak a nehézséget meglátni és simán elmenni az öröm, a szépség, a boldogság mellett. Mindenkinek azt kívánom, hogy találja meg a
ma örömét, boldogságát lássa meg mindenki, élje meg, és akkor sokkal
könnyebben tudja elviselni azt a nehézséget, ami éppen rá vár, mert
hát, ez is benne van az életünkben.
– Kapui Ágota –

Fotó: Karlik Dóra
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Könyvajánló a megújuló Halász Boldizsár Városi Könyvtártól
Mezey Katalin

Ahogy fény-ezredéveket
Ahogy fény-ezredéveket
átrepül egy kis sugár,
s régi csillagtörténetet
távcsőbe diktál a kvazár,
sok nemzedéknyi télen át
idefénylik egy kisgyerek,
aki karácsony éjszakán
megváltásunkra született.
Remény született általa:
Isten fia a csecsemő,
akinek hideg jászola
szalmáján szunnyad az idő.
Mezey Katalin Holdének című kötete 2007ben jelent meg a Széphalom Könyv
műhelyben Budapesten. A könyvet Oláh
Katalin és Oláh Mátyás László illusztrálta.
Az igényes kivitelű kötet gyermekverseket tartalmaz. Az első vers a Kékestető,
amely szép természeti képpel jeleníti meg a
Mátra legmagasabb pontját. Majd a madarak röpülésének szinte képi finomságú érzékeltetése következik. A cinke a rigó, a varjak
és a pacsirta, mind-mind szemlélődéseink
kedves pillanatait idézik. Szinte látjuk,
amint a „cinke úgy repül, ahogy a víz színén
szökken a kő.”
Aztán a Téli mondogatók következnek
Mondogatók, és nem mondókák. Így írja
Mezey Katalin. Pl. a Kiszámoló. „Jég, hó,
fagy. Befagy az ablak. Rozsda a jégen, jégpor
az ágon, nyúlnyom a hóban, épp tizenhárom.” Ezeknek szinte dallama van, énekelni

is lehetne őket. Az üdítő, fehér friss hó látványa jókedvre derít mindenkit. Néha ennyi
is elég, hogy szebbnek lássuk a világot.
A címadó vers, a Holdének mélyebb gondolatokat takar, aggodalmat, félelmet
érzünk az ismeretlentől, a titokzatostól. De
ha közelebbi barátságba kerülünk, pl. a megszemélyesítés által, már nem is olyan félelmetes az éles penge.
Mezey Katalin 2010. november 16-án
volt a Gyóni Géza Általános Iskola vendége,
ahol az írónő és muzsikus művésztársai
maguk tolmácsolták a gyereknek a Holdének
című kötet verseit. Az írónő dedikált kötettel jutalmazta azt a két kisdiákot, akik
maguk is mesével, verssel örvendeztették
meg társaikat.
A rendhag yó programot a Halász
Boldizsár Városi Könyvtár a Gyóni Géza
Általános Iskolával együttműködve a „Mi
vagyunk a tudás pillére!” – Szolgáltatásfejlesztés a dabasi Halász Boldizsár Városi
Könyvtár olvasói táborának növelése és az

Idôszakos kiállítások
a Szépmûvészeti Múzeumban
Az állandó tárlatok mellett jelenleg három, januárig megtekinthető
kiállítás várja a látogatókat. Fernando Botero képeit és Lucien Hervé
fotóit 23-ig, míg a Nuda Verias. Gustav Klimt és a bécsi szecessziót
9-ig lehet szemügyre venni.
Fernando Botero kolumbiai születésű művész, festményeihez nem
kell műértőnek lennie az embernek, hiszen jellegzetes színeit és elhízott karaktereit bárki könnyen felismerheti. Botero olajfestményei
mellett néhány szobor is bepillantást enged ebbe a sajátságos, európai
szemmel viszonylag ismeretlen művészeti világba.
Lucien Hervé Hódmezővásárhelyen született 1910-ben. Orszá
gunkat azonban már 18 évesen elhagyta és Párizsba költözött. Eleinte
rajzolással és festéssel foglalkozott, majd 1949-ben találkozott Le
Corbusier építésszel, aki felfogadta állandó fotósának. A jelenleg

élethosszig tartó tanulás érdekében
(TÁMOP-3.2.4-08/1/KMR-2009-0010)
című projekt keretében szervezte meg.
A dabasi gyermek és felnőtt regisztrált
olvasók ilyen, s hasonló programokon vehetnek részt, ha ellátogatnak a könyvtárba, rendezvényeinkre, és egyre több érdekességet
fedezhetnek fel a megújuló honlapunkon is.
(www.dabasikonyvtar.hu).
Mezey Katalin Holdének című könyve
megtalálható nálunk a Halász Boldizsár
Városi Könyvtárban. Jó szívvel ajánljuk
mindenkinek, hogy forgassa a könyvet, és
továbbra is szeretettel várjuk látogatóinkat!
a Halász Boldizsár Városi Könyvtár
könyvtárosai

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

kiállított művek többsége leginkább ezeket, s más kortárs építészek
alkotásait mutatja be.
Ha úgy döntünk, hogy végigjárjuk mindhárom időszakos kiállítást és kombinált jegyet vásárolunk, érdemes a bécsi szecessziót körutunk legvégére tartogatni, hiszen feltehetőleg itt fogjuk a legtöbb
időt eltölteni, már csak a kiállított műtárgyak mennyisége miatt is.
Botero kissé gyermetegnek ható stílusa után igazán üdítő kontraszttal szolgálnak az aprólékosan kidolgozott rajzok és festmények. Itt
feltehetőleg már nem fogunk sehonnan hallani egy-egy „áh, ilyet én is
tudnék csinálni” felkiáltást. Gustav Klimt, közel 200, leginkább
korai műveit vonultatja fel a tárlat, mely a rajzok és néhány festmény
mellett leginkább grafikákat tartalmaz. A tárlatokat bő három óra
alatt végigjárhatjuk, a kultúrára kicsit is fogékonyak számára valószínűleg nem lesz kidobott pénz a körülbelül egy délutáni mozizás árába
kerülő látogatás.
Tóth Ronny Attila
2010. december
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sport

Szegeden rendezték az
év utolsó FIT-KID versenyét
Szeged városa adott otthont a 2010. év utolsó FIT-KID Dance
versenyének, amelyen a dabasi ifjú tehetségek szép eredményeket értek el. A FIT-KID Dance versenyeken kvalifikálhatják
magukat a versenyzők a FIT-KID II. osztályba, ahonnan az I.
osztályba lehet kerülni. A dabasi versenyzők a 2010. év során
mind a három kategóriában eredményesen szerepeltek, az érdeklődők az immár hagyományossá vált karácsonyi gálán megcsodálhatják az ifjú sportemberek tudását.
A szegedi rendezvényen a Szimultán sportolói a következő
eredményeket érték el:
Harminc Lili
Gavló Tímea
Szilágyi Réka

1. hely
1. hely
4. hely

Pelikán Réka
4. hely
Mihály Dorina 9. hely
Kovács Esztella 14. hely

Európa-Bajnok
a Bennárik Dóra–Gecser Eszter páros
Október 25-én Spanyolországban, Malaga városában rendezték az
idén a FIT-KID Európa Kupát. A megmérettetésekre egyéni és csapat kategóriákban került sor.
Dabasról két versenyző képviselte hazánkat, Bennárik Dóra és
Gecser Eszter. A lányok a Duó csapatok között versenyeztek és a
spanyol, valamint az olasz csapat előtt végezve megszerezték az első
helyet. Kinti győzelmükkel, a Magyar-bajnoki cím mellé megszerezték az Európa-bajnoki címet is. Gratulálunk a versenyzőknek, s
további sikereket kívánunk nekik!		
–szerk.–

Férfi kézilabda
NB I/B	Felnőtt	Ifjúsági
Dabas-Diego KC–Debrecen
27 : 26
32 : 30
Ózd–Dabas-Diego KC
24 : 29
16 : 26
Dabas Diego KC–Balassagyarmat
31 : 17
50 : 14
Békés–Dabas-Diego KC
21 : 22
26 : 32
Törökszentmiklós–Dabas-Diego KC
23 : 22
28 : 36
A felnőttek az őszi utolsó forduló előtt a Gyöngyös és a Miskolc
mögött a harmadik, az ifjúsági csapat a Csömör és a Miskolc
mögött szintén a harmadik helyen áll. Az ifjúsági bajnokság
ban Kovács Sándor vezeti a góllövőlistát.

NB II	Felnőtt	Ifjúsági
Dabas-Police-Kop KC–Vecsés
34 : 18
40 : 24
Salgótarján–Dabas-Police-Kop KC
35 : 33
51 : 22
Gödöllő–Dabas-Police-Kop KC
37 : 27
47 : 30
Dabas-Police-Kop KC–Füzesabony
26 : 26
38 : 24
Lajosmizse–Dabas-Police-Kop KC
61 : 25
44 : 39
A felnőttek a nyolcadik, az ifjúságiak a hetedik helyen állnak.
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sport

Fiatal ígéret
Deminger Bence Dabason él szüleivel, testvéreivel. A Táncsics Mihály
Gimnázium tanulója, de nem ez az igazán nagy érdeme, hiszen hasonló korú diák sok van még rajta kívül. Én kb. egy éve ismerem, és amiért
érdemes odafigyelni rá, azt most szeretném megosztani Önökkel.
Amikor megismertem, 2009 nyarán, kezdő skeetlövő volt a
Budapest Honvéd Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola
Sportegyesületében. Nevelő edzője, Pongrátzné Vasvári Erzsébet
világ- és Európa-bajnok skeetlövő volt, aki történetesen a sikerekben
csapattársam volt. A 2009-es Országos Bajnokság után, ahol junior
korcsoportban 8. helyen végzett, én vettem át az edzéseinek irányítását, mivel a lakásuk a dabasi lőtértől kb. 5 percre van, így az utazást
megspórolva, több időt tud a lőtéren tölteni. Bence nagy energiával
kezdte a 2010-es évet, nagyon koncentrált, minőségi edzéseket tudunk
magunk mögött. Feltétel nélkül elfogadja a tanácsaimat, és mivel a
koncentrációképessége igen jó, meg is tudja oldani a feladatokat. Abban
is egyetértünk, hogy a magasabb szintek eléréséhez mindenképpen
szükség van a jó alapozásra. Úgy érzem, jó úton halad, hogy a legjobbat
hozza ki magából hétről hétre, hónapról hónapra. Remélem, hogy a
későbbi évekről is hasonlóképpen nyilatkozhatom.
Igazolásul álljon itt a 2009-es és a 2010-es év nagyobb versenyeinek
eredménye.
2009: szeptember 20., Hatvan Háromtusa OB II. hely, szeptember
27. Balatonfűzfő Skeet OB 4. hely, október 3–4. Dabas Pannon Kupa
II. hely, október 10. Szombathely Savaria Kupa I. hely, október 17.
Budapest Margitsziget, Mesterek Tornája I. hely, november 7. Hatvan
Dömök László emlékverseny I. hely
2010: március 20. Sarlóspuszta Perazzi Kupa I. hely, április 10.
Balatonfűzfő Rangsor verseny II. hely, április 18. Hatvan Minősítő
verseny I. hely, május 8. Hódmezővásárhely Minősítő III. hely, június 5.
Hatvan Vadászkorong II. hely, augusztus 28. Szombathely OB IV.
hely, szeptember 18. Balatonfűzfő Vadász skeet OB IV. hely
Végül szeretném elmondani azoknak, akik nem ismerik ezt a gyönyörű sportot, hogy a skeetlövészet a koronglövészet egyik fajtája,
melynek egyik legszebb pályáját Dabason találhatjuk Krisztián István
lőtértulajdonos jóvoltából.
Sokan úgy tudják beazonosítani, hogy a lövészetnek az az ága,
amelyben Igaly Diána olimpiai bajnok lett 2004-ben, Athénban.
Bízom abban, hogy Bence sok szép eredménnyel fogja öregbíteni a
magyar skeetlövészet hírnevét.		
Göbölös Ibolya
skeetlövő világ- és Európa-bajnok
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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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„Magas színvonalú közösségi, kulturális és kereskedelmi funkciókat
nyújtó városközpont megteremtése Dabason” KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0009

„Dabas Új Ruhája”–Fotópályázat
Dabas egységes városi jelleget
kap a 2010-ben megkezdôdött
városközpont-fejlesz téseknek
köszönhetôen, ennek során számos középület, a Szent István tér
és a Jubileumi park rekonstrukciójára kerül sor. A pályázat célja, hogy
már az építkezés, felújítás folyamatát egy más, mûvészi szemszögbôl
közelítse meg. A képeken keresztül
megjelenjenek az átalakulás folyamatai, az alkotó munka, az itt élôk
v is z o n y a a b e r u h á z á s h oz.
Beküldési határidô: 2011. január 17.
Eredményhirdetés: 2011. január 22.
(Helyszín: Kossuth Mûvelôdési Központ)
Pályázati feltételek:
A fotópályázaton való részvétel nincs sem életkorhoz, sem lakóhelyhez kötve. A pályázatra csak olyan képek nevezhetôk be,
amelyeket a pályázó maga készített. Egy pályázó maximum 5
képet küldhet be kategóriánként, akár korábban publikált felvételeket is. A fotókat fotópapíron minimum 13518 cm, maximum
A4 méretben fogadjuk el, valamint adathordozón is kérjük (CD,
DVD stb.), amit a Városfejlesztési Társaság irodájában lehet
leadni (Dabas, Szent István tér 1/B). Kérjük, pontosan töltsék ki
a nevezési lapot, amit a Városfejlesztési Társaság irodájában,
illetve a www.dabaskozpont.eu honlapon szerezhetnek be. A
zsûrizés után a pályázókat értesítjük.
Fotópályázat tárgya:
A helyi kötôdést és büszkeséget erôsítô képek készítése. A fotók
csak dabasi helyszíneket, embereket ábrázolhatnak, ezen belül
is kiemelt szerepet kapnak az Új Városközpont fejlesztései, beruházásai, munkálatai.
Nevezési díj nincs.

Díjazás:
Két kategóriában – Dabas egésze és az Új Városközpont
1. díj 30 000 Ft vásárlási utalvány + oklevél
2. díj 20 000 Ft vásárlási utalvány + oklevél
3. díj 10 000 Ft vásárlási utalvány + oklevél
Szerzôi jogok:
A pályázó elismeri és garantálja, hogy az általa beadott képek szerzôi joga ôt
illeti, és a benyújtott fotókkal kapcsolatban harmadik személynek semmilyen
szerzôi jogi, vagy egyéb jogosultsága, illetve igénye nincsen.
A pályázó hozzájárul, hogy az általa a pályázatra benyújtott képeket a
Városfejlesztési Társaság kiadványaiban, honlapján a szerzô nevének feltüntetése mellett ellenszolgáltatás nélkül megjelentesse. A pályázók tudomásul veszik,
hogy szerzôi jogdíj ôket a pályázaton résztvevô fotóval kapcsolatban nem illeti
meg. A pályázó tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben személyiségi
vagy szerzôi jogok vonatkozásában harmadik személynek a képpel kapcsolatban bármilyen kifogása felmerülne, az ezzel kapcsolatos felelôsséget teljes
egészében vállalja.
Amennyiben a beküldött fotó eredetisége kétséges, a DASZOFE
Városfejlesztési Társaság felhívására a pályázónak bizonyítania kell a
fotó eredetiségét. A pályázó hozzájárul, hogy a DASZOFE
Városfejlesztési Társaság a beküldött munkákat honlapján,
kiadványaiban és fotókiállításon bemutassa, külön
térítés és engedély nélkül.
A DA SZO FE Vá ro s f e jl e s z t é si
Társaság a pályázók adatait
bizalmasan kezeli, azokat
harmadik személynek nem
adja ki. A szervezô nem
vállal felelôsséget a
pályázók téves adatszolgáltatásáért, elveszett
regisz trációkér t,
valamint technikai problémákért.

Még december 15-ig van lehetôség bekapcsolódni internetes kvízjátékunkba is, ahol a nyeremény egy LCD tévé! A 2. és 3. helyezett jutalma 1–1 kötet az „Ezer dabasi pillanat” címû könyvbôl.
Látogasson el a dabaskozpont.eu oldalra, a KVÍZjáték menüre kattintva regisztrálhat, majd válaszolhat a kérdésekre!
A nyertes kihirdetése – eredményegyenlôség esetén sorsolása – december 17-én, a Rádió Dabassal, live show-ban!
Jó játékot kíván a Városfejlesztô Társaság!

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

önkormányzati hírek
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