RENDEZVÉNYEINK

Fotók: Karlik Dóra

Dabas Város Önkormányzata és a Kossuth Mûvelôdési Központ közös rendezvényén ünnepelte meg a város közössége a Magyar Kultúra Napját január 22én. A Kaszinó nagyterme csordultig
megtelt meghívottakkal, érdeklôdôkkel,
akik együtt énekelték el a Himnuszt,
majd Szabó Erika, az est mûsorvezetôje,
versben is tolmácsolta nemzeti imánkat.
Az egybegyûlteket Tapodi Katalin igazgatónô köszöntötte, és felkérte Mitták
Ferenc történészt, Dabas város díszpolgárát, hogy az est ünnepi szónokaként
méltassa a jeles eseményt.
A rendezvény következô részében sor
került a Dabas Kultúrájáért Karacsné
Takács Éva-díj átadására. Idén a Dabas
Televízió vezetôje és tulajdonosa, Juhász Sándor vehette át a rangos kitüntetést Kôszegi Zoltán polgármestertôl és
Pásztor Gergelytôl, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökétôl.
Juhász Sándor Alsódabason született. Még a háború elôtt kezdte meg
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elemi iskolai tanulmányait, majd az általános iskola befejezése után az ócsai
gimnáziumban érettségizett. Érettségi
után a színmûvészeti fôiskolára felvételizett, ahol sikeres felvételi vizsgát tett,
de nem indult a színész tanszak az
1956-os események miatt. A népmûveléssel már általános iskolás korában közeli kapcsolatba került, amikor 1952ben a kaszinóból járási Kossuth Kultúrház lett.

Mint gimnazista, már nyári szünetben
itt dolgozott, mûvészeti elôadóként.
1957-tôl a járási kultúrház igazgatója lett.
Közel 15 évig dolgozott az intézményben. Munkatársaival közösen sikerült
olyan szintre emelnie a kultúrházban folyó munkát, hogy ez országosan elismertté tette. Itt elvégezte a hároméves színjátszó-rendezôi tanfolyamot, ahol „A” kategóriás oklevelet kapott. 1970-tôl a Dabasi Fehérakác TSZ-hez került népmûvelônek. Késôbb itt lett szerkesztôje a 12 évfolyamot megért Fehérakác híradónak. A
TSZ-ben 22 évig fotós is volt, eközben
elvégezte a fotóriporteri iskolát. A rendszerváltás kezdetekor létrehozta a járás elsô nyelviskoláját, eközben a video-operatôri végzettséget is megszerezte és létrehozta a járás akkori elsô video-studióját.
12 éven keresztül családi videó felvételeket készített, ezt a stúdiót folyamatosan
fejlesztette, titkon készülve arra, hogyha a
térségben létrejön a Kábel TV hálózat,
akkor a stúdiót tovább fejlesztve meg-
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valósítsa a dabasi városi televíziót. A város
vezetésének támogatásával már 10 éve
mûködteti azt.
Ez alatt a 10 év alatt arra törekedett,
hogy minél több fiatalt vonjon be a média világába, többen vannak, akik itt
kezdték el a munkát, ma már sikeres emberként dolgoznak.
A régi kollégák, barátok nevében Varga László köszöntötte a kitüntetettet.

A rendezvény második részében a fiatal
dabasi talentumok ünnepi mûsora következett. A közönség lelkes tapssal jutalmazta a tehetséges fellépôket. Erdélyi
Laura, Erdélyi Viola, Kollár Kinga, Szabó Erika, Szalontai Eszter és a Kossuth
Mûvelôdési Központ Kéknefelejcs Citerazenekara az eseményhez méltó produkciókkal örvendeztette meg az egybegyûlteket.

A Magyar Kultúra-napi rendezvénysorozat nem zárult le ezen az estén. 23-án
került sor a Pest Megyei Amatôr Képzômûvészek nagyszabású kiállítására Amator Artium „Mûvészetek Szerelmese”
címmel. A rendezvény megnyitóünnepsége a Kossuth Mûvelôdési Központban
zajlott le, és a nagy érdeklôdésre való tekintettel buszok szállították a tárlatlátogatókat a Kossuth Ház Galériába, a kiállítás helyszínére, ahol 136 alkotó állított
ki. A rendezvény háziasszonya Gaál Anna, a PMKI fôtanácsosa volt. A vendégeket Kôszegi Zoltán polgármester köszöntötte, majd Pest Megye Közgyûlése
részérôl dr. Szûcs Lajos elnök mondott
Január 30-án a kultúra területén tevékenykedôk meglátogatták a Hagyományok Házát, ahol betekinthettek az ott folyó kulturális tevékenységekbe, tájékozódhattak a
ház múltjáról, felújításának történetérôl,
profiljáról, programjairól, kiadványairól. A
program résztvevôi 19.00 órától megte-

beszédet. Az ünnepi mûsorban részt vett
Valentyik Anna, Balogh Ferenc, Szabó
Zoltán és Kiss Csaba. A kiállítást Bálványos Huba Munkácsy-díjas grafikusmûvész nyitotta meg, és méltatta az alkalomra készült képzômûvészeti albumot is.
kintették a Kincses Felvidék címû néptáncmûsort a Magyar Állami Népi Együttes elôadásában.
K. Á.
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Disznóvágás

Fotók: Szehofner József

A Közösség Éve jegyében

A gyóni római katolikus
egyházközség 2009. január 17-én, szombaton
tartotta az immár hagyománnyá vált disznótorát.
A várakozásoknak megfelelôen a jelentkezôk száma a múlt évhez képest nôtt, még több felnôtt és gyermek
vett részt az eseményen.
A felnôtt program reggel 6.30-kor kezdôdött, amikor
mintegy tizenöt férfi elindult a tanyára a disznóért. A böllérek és segítôk egész napi munkáját a felhôtlen jókedv és mulatozás jellemezte. A gyermekprogramok 9.00 órakor indultak.
63 gyermek kézmûves foglalkozásokon, sportvetélkedôkön és
táncházban vehetett részt, majd a programok megkoronázá-

saként és befejezéseként felnôttek és gyermekek közötti futballmeccsen mérték össze erejüket, ez a jókedvû mérkôzés
zárta a közös együttlétet.
A vendégek 19.00 órára érkeztek a szépen kidíszített és
berendezett oktatóterembe. A 112 fôt számláló vendégsereg
jóízûen fogyasztotta az orjalevest, toroskáposztát, hurkát,
kolbászt. Ezután pedig hajnalig tartott a tánc. Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves támogatónk és segítônk
áldozatos munkáját. Reményeink szerint jövôre ismét együtt
ünnepelhet az egész egyházközség.
Kollár Balázs

Tisztelt Dabasiak!
A városban keringô híresztelésekkel ellentétben Dabas
Város Önkormányzata soha nem kötött semmilyen megegyezést vagy szerzôdést a budapesti kerületekbôl kitelepülni szándékozó családok befogadásával kapcsolatban.
Ilyen témájú tárgyalásokat az Önkormányzat nem folytatott, és ezt a tendenciát egyáltalán nem támogatja.
Ezen tájékoztatás mellett arra kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy fontolja meg ingatlanjainak, telkeinek eladási
körülményeit!
Kôszegi Zoltán polgármester

H EGYEZÔ
Új lappal gyarapodott városunk írott sajtója. A Táncsics
Mihály Gimnázium diákjainak lelkes kis csapata létrehozta a
Hegyezô címû diáklapot. Az újságban a volt TMG-s diákok
segítenek írásaikkal azoknak, akik most fognak felvételizni valamelyik felsôoktatási intézménybe.
A „Hegyezôben” a továbbtanulási tanácsok mellett beszámolókat olvashatunk a végzôsök szalagavatójáról, a
„Zsibongósok” életérôl és az iskola igazgatójának, Pásztor
Gergelynek a gimnáziummal kapcsolatos terveirôl.
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Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete 2009. január 8án rendkívüli, 29-én rendes ülést tartott. A rendkívüli ülés fontos napirendje volt az új Bóbita óvoda építésére vonatkozó közbeszerzési
eljárás részvételi szakasz eredményének megállapítása. Dabas Város
Önkormányzatának az Új Bóbita Óvoda építése Dabason tárgyú hirdetménye a Közbeszerzési Értesítô 2008. december 24-i számában
jelent meg. A részvételi határidô 2009. január 5. 10.00 óra volt. Az
eljárásban egy részvételi jelentkezés érkezett be, így a Képviselôtestület a Lasancz Bau Kft.-t (1143 Budapest, Gizella u. 12.), a
szerzôdés teljesítésére való alkalmasságát igazolva érvényes részvételi jelentkezônek nyilvánította, és felhatalmazta a polgármestert,
hogy ajánlattételi felhívást küldjön a jelentkezô számára.
Január 8-án a testület hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat a tulajdonában lévô Strandfürdô területén ifjúsági szálláshelyet létesítsen,
s ennek megvalósítására kérelmet nyújtson be az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alapból elnyerhetô támogatásra.
A Strandfürdô ingatlanon 324 m2 nagyságú épület – Ifjúsági Szálláshely – kialakítására és üzemeltetésére kerülne sor. Ez bôvítené
mind a város, mind a kistérség szálláshelykínálatát. A támogatáshoz
szükséges önerôt az Önkormányzat a 2009. évi költségvetésében biztosítja – a testület határozata alapján.
A képviselôk határoztak a 2. sz. Napköziotthonos Óvoda és a 3. sz.
Napköziotthonos Óvodában 2009/2010-es tanévben kötelezôen
alkalmazandó pedagóguslétszámról, melynek pontos ismerete szükséges a 2009-es költségvetés elkészítéséhez.

A testület három intézmény esetén döntött pályázat kiírásáról az intézményvezetôi megbízás betöltésére, ugyanis 2009. július 31-én lejár a
Gyóni Géza Általános Iskola igazgatójának, a Múzsák Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény igazgatójának és az 1. sz. Napköziotthonos
Óvoda óvodavezetôjének 5 éves magasabb vezetôi megbízása.
A Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola és Kollégium intézményvezetôi megbízására vonatkozó pályázati kiírást a Képviselô-testület
levette napirendrôl, arról – kiegészítése után – következô rendes ülésén határoz.
Az intézményekkel kapcsolatos döntések között a testület engedélyezte a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola egy szakiskolai
9. osztályban a maximális osztálylétszám átlépését, melyre egy tanuló tanév közbeni átvétele miatt kellett sort keríteni.
Ezen az ülésen szintén napirenden szerepelt az új Bóbita óvoda építésére kiírt közbeszerzési eljárás. A testület már az ajánlattételi szakaszban benyújtott érvényes ajánlat elfogadásáról döntött, és a Lasancz Bau Kft.-t (1143 Budapest, Gizella u. 17.), nyilvánította az eljárás nyertesének. A nyertes ajánlati ár: 275 941 927 Ft + 20% áfa.
A testület elfogadta a 2008. évi pályázati beszámolót, mely szerint
az Önkormányzat egy sikeresnek mondható pályázati évet zárt.
A testület támogatta a Kossuth Mûvelôdési Központ által a
TÁMOP 3.2.3./2 „Építô közösségek” – közmûvelôdési intézmények
az egész életen át tartó tanulásért 2. kör: A közmûvelôdés nem formális és informális tanulás szolgálatában címû felhívásra benyújtandó pályázatot, illetve vállalta, hogy sikeres pályázat esetén az abban foglaltak fenntartásáról 5 évig gondoskodik az intézményben.

A rendkívüli ülésen a Képviselô-testület hozzájárult a 2370 Dabas,
Szent István u. 68. szám alatti Irodaház megnevezésû ingatlan (volt
OTP épület) megvásárlásához, ezért az önkormányzati tulajdonba
kerül.

A testület ezen az ülésen ingatlanvásárlási kérelmet bírált el, illetve
zárt ülésen szociális tárgyú fellebbezésrôl döntött.
Dr. Kozák Beatrix

A testület ez évi elsô rendes ülését 2009-ben január 29-én tartotta. Az ülésen sor került a 2008. évi költségvetési rendelet módosítására.

INDUL A KISVONAT

A Képviselô-testület elfogadta továbbá a dabasi hallgatóknak adható
tanulmányi ösztöndíjról szóló rendeletet. A rendelet alapján azok a dabasi lakóhellyel rendelkezô felsôfokú tanulmányokat folytató hallgatók
pályázhatnak az ösztöndíjra, akik tartósan kiváló tanulmányi eredménnyel rendelkeznek (legalább 4,5-ös átlag a megelôzô két félévben), és emellett egyéb kiemelkedô teljesítménnyel (tudományos
publikációk, stb.), nyelvismerettel rendelkeznek.
A testület engedélyezte Dabas Város Önkormányzata Hivatásos Tûzoltóságának Dabas város címerének használatát, így a dabasi tûzoltó-gépkocsin már a városi címer szerepel majd a hagyományos tûzoltósági címerben. Az ülésen a testület elfogadta a Képviselô-testület 2009. évi munkatervét, mely a szokásosan tervezhetô feladatokat tartalmazza. Ebben az évben a testület kiemelt feladata a helyi
rendeletek jogharmonizációs felülvizsgálata. Szintén elfogadta a
testület a Polgármesteri Hivatal 2008. évi munkájáról készült
jegyzôi beszámolót. Ebben az évben a hivatal kiemelt feladata az
európai parlamenti képviselôk választási eljárásának lebonyolítása.

Március 15-én a dabasi ünneplô közösséggel együtt halad a díszbe öltöztetett gumikerekû kisvonat, amely ezen a napon mutatkozik be a
város polgárainak.
A jármû kezdetben próba jelleggel az Önkormányzat által meghatározott útvonalon közlekedik majd a munkanapok napszaki
igényeinek figyelembevételével (iskolajárat, intézményi járat). Hétvégeken és ünnepnapokon rendezvényjáratként mûködik majd a
szerelvény.
Reményeink szerint a próbajáratok során, április elejéig letisztulnak az üzemeltetéssel kapcsolatos tapasztalatok, és szívesen veszik
igénybe kicsik és nagyok a kisvonatot, elôsegítve ezzel a jobb közlekedést. Hangsúlyozzuk, hogy a kisvonat nem a város tömegközlekedését váltja ki, hanem azt kiegészíti. Reméljük, hogy településünk
turisztikai vonzerejét is növeli majd.
A megállókról, menetrendrôl, útvonalakról és a jegyárakról március végéig tájékoztatjuk a lakosságot.
Városüzemeltetési Osztály
2009. február
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Önkormányzati fejlesztések
Dabas város pályázati aktivitása igen gyümölcsözô volt az elmúlt
évben is, amit számos elnyert pályázat erôsít meg.
Elsôként említenénk meg az új Bóbita óvoda létesítését, melyre több mint 352 millió Ft támogatást kapott az Önkormányzat és
ezt közel 40 millió Ft saját forrással egészíti ki. Új, korszerû
6 csoportos óvoda épül a Szent István úton, ezzel kiváltva a város központi részén lévô két régi óvodát. Az építési beruházás kiegészül 28 M Ft értékben eszközbeszerzéssel is.
A beruházás hamarosan elkezdôdik, a kivitelezô kiválasztása
megtörtént, tervezett befejezési határidô 2010. március.
Másik oktatási intézményünk fejlesztésére is sor kerül az idén:
a Sári Napsugár óvoda bôvítésére, melynek finanszírozása
18 500 E Ft támogatásból és 34 694 E Ft önrészbôl áll. Az
1976-ban épült Napsugár óvoda 4 csoporttal mûködik. A csoportszobák méretüket tekintve megfeleltek a kívánalmaknak, de
szükséges volt a kiszolgáló helyiségek alapterületeinek fejlesztése és a meglévô adottságaiból fakadó hiányok pótlása. A bôvítés,
az óvoda meglévô 861 m2 alapterületéhez egy 258,53 m2 területen elterülô épületet eredményez, melyben kialakításra kerül:
aula, egyéni fejlesztôszoba, 3 db iroda, közlekedô, logopédiai
szoba, nevelôtestületi szoba, raktár, szertár, tornaszoba és 2 db
mosdó. A fejlesztést 2009 októberében kell befejezni.
Az 1. sz Óvoda (Napsugár és Szivárvány óvoda) is támogatásban részesült, melyet játékok és sportszerek beszerzésére
fordítható. A támogatás mértéke 8705 E Ft-ot, az önrész
3731 E Ft. A gyermek szekrénycsaládok, játszókonyhák, különbözô kültéri mozgásfejlesztô eszközök, mint pl.: egyensúlyozó tárcsa, lépôkövek, geometriai lépdelô, mini trambulin
használata segít a gyermekek napi mozgásszükségletének kielégítésében. A tornaszoba felszereltsége kiegészült 12 db tornapaddal, 8 db tornazsámollyal és 12 db tornaszônyeggel.
A gyermeknevelési, oktatási háttér megerôsítésén és fejlesztésén
kívül fontos szerepet kapott a közlekedési infrastruktúra, a belterületi utak fejlesztése is. Tavaly ôsszel készült el a Láp u., Dobó
Katica u., Virág u., Vajda u., Rózsa u. és Rozmaring u. összesen
2,5 km hosszú utcák burkolatának felújítása, amely Dabas ezen
részének az útfelújítási problémáit hosszú távon megoldotta. A
projekt 17 000 E Ft támogatásban részesült, az önrész pedig
22 865 E Ft volt. Általánosan elmondható, hogy a fentebb említett utcákban az útburkolat kátyúinak és a letöredezett burkolatszéleknek kijavítása, az árkok újbóli profilozása és a kétoldali
padkarendezés is megtörtént.

Mivel hamarosan az egész város kényelmesen átszelhetô lesz
akár gyalogosan, akár kerékpárral, és Dabas városában sok
természeti és kulturális érték található, várható, hogy megnövekszik az ide látogató turisták száma, és részükre, valamint
a helyi lakosság számára is szükséges a közterületi ivóvíz biztosítása, ezért Dabas Város Önkormányzata a város 6 pontján,
forgalmas helyeken, a járda- és kerékpárút mellett nehezen
rongálható ivókutakat kíván elhelyezni. A vízbekötés a városi
ivóvízhálózatról kerül kialakításra. A fejlesztés 3200 E Ft
összköltségû, melybôl 1608 E Ft-ot támogatás útján nyert az
Önkormányzat. Az ivókutak helye: Kossuth Lajos út – Báró
közzel szemben, buszmegállónál; Kossuth Lajos út – Gyón
emlékpark elôtt; Szent István úton; Fô út – Felsôdabas búcsútér; Szent János út – Zrínyi u. játszótér; Szent János út – Okmányiroda elôtt.
Az Államreform Operatív program keretében a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésére 18,5 millió Ft támogatást kaptunk,
melyet 1,8 millió Ft saját forrással egészítjük ki.
Az Önkormányzat szintén támogatást kapott a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola fejlesztésére. Dabas Város, Pest megye
és Kunszentmiklós Város Önkormányzata Szakképzés szervezési Társulást hozott létre a projekt végrehajtására. Szervezetfejlesztésre 300 millió Ft, infrastruktúrafejlesztésre 762 millió Ft támogatást kapott a Társulás, melyet 90 millió Ft saját forrással
egészít ki. A Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskolában 642 m2
alapterületû bôvítményben építôipari tanmûhely, demonstrációs
terem és kiszolgáló helyiségei kerülnek kialakításra, valamint az
épület felújítására is lehetôség van. A projekt várható befejezési
ideje 2010. szeptember.
Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítôszolgálata szintén
pályázatos támogatást kapott, melynek keretében lehetôség
van a Segítôszolgálat Áchim utcai épületének bôvítésére, kert
kiépítésére és a Luther utcában 2 családi napközi kialakítására. A támogatás 47 millió Ft, a saját forrás 23 millió Ft.
A pályázatok figyelése, koordinálása, benyújtása folyamatos
feladatot jelent az Önkormányzat apparátusa számára. 2009. januárban a Városi Strand területén kialakítandó ifjúsági szálláshely fejlesztésére nyújtottunk be támogatási igényt, folyamatban
van a Városi Könyvtár szakmai fejlesztésére és a kompetencia
alapú oktatás, egyenlô hozzáférés címû felhívásra oktatási
intézmények fejlesztése. Készül az ivóvízbázis diagnosztikai vizsgálatára, monitoringrendszer kialakítására irányuló pályázat is.
Mráz Lídia

Tisztelt Olvasók!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy befejezôdtek a Dabas-album települési monográfiához gyûjtött fényképanyag nyomdai
szkennelési munkálatai. Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik személyes, sokat jelentô fotográfiáikat bizalommal
eljuttatták hozzánk. Tájékoztatjuk továbbá Önöket arról, hogy a képeket a Polgármesteri Kabinetirodában lehetôségük van
átvenni minden hétfôn és szerdán 8.30–16.00 óráig. A képek válogatásából összeálló album húszéves városi létünk jubileumi
rendezvényére, a XI. Dabasi Napok programsorozatra fog várhatóan elkészülni. Az albummal kapcsolatos további fejleményekrôl újságunk hasábjairól szerezhetnek bôvebb információt.
Feldman László, a Kabinetiroda munkatársa
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Nagyköveti fórum

A 2009-es évben a nehézségek ellenére is
igyekszünk a megszokott lendülettel és
elszántsággal építeni testvérvárosi kapcsolatrendszerünket.
Aktuálisan két eseményt kell megemlítenem: az egyik a közelmúltból, a
másik pedig a közeljövôbôl került ide az
újság lapjaira.
A dabasi tûzoltóparancsnok, Velikóvszky Zoltán és helyettese részt vett
január 24-én a Zentai Önkéntes Tûzol-

tóegylet szervezésében lezajlott tûzoltóbálon, ahol több magyarországi település lánglovagjai képviseltették magukat.
A jó hangulatú összejövetel mellett pedig megismerkedtek az ottani tûzoltók
felszereléseivel, tevékenységével. Úgy
gondolom, hogy ez a tavaly májusban
megindult együttmûködés hosszú távon
is hasznos lehet mindkét fél számára. Ha
már Zenta szóba került, megemlítem,
hogy a másik igen gördülékenyen mûködô kapcsolati szál a Múzsák Alapfokú
Mûvészeti Iskolát fûzi össze a zentai
zeneiskolával. A „Múzsák” egyébként
olyannyira elszántak, hogy már a felvidéki Dunaszerdahely zeneiskolájára is „kivetették a hálójukat”, amely szintén egy
valóban gyümölcsözô kapcsolat ígéretét
hordozza magában.
Most pedig pillantsunk elôre a közeljövôbe! Besztercebánya egy dabasi csapatot is meghívott a Nemzetközi Teremevezôs Bajnokságra, február 15-re.
Ez a megkeresés komoly félreértés és
humorforrás volt a számunkra, ugyanis
az elsô körben már félig-meddig láttam

OKISZI-hírek
Kezdeményezésünkre Dabas Város Önkormányzatának Képviselôtestülete elfogadta a dabasi hallgatóknak adható tanulmányi ösztöndíjról szóló rendeletet. A rendelet alapján azok a dabasi lakhellyel
rendelkezô, felsôfokú tanulmányokat folytatók részesülhetnek anyagi
elismerésben, azaz ösztöndíjban, akik kiváló tanulmányi eredményt
érnek el (legalább 4,5-ös átlag két félévben), 30. életévüket nem töltötték be, és egyéb kimagasló tanulmányi teljesítményt tudnak felmutatni (tudományos publikációk, kutatások), nyelvismerettel rendelkeznek, külföldi tanulmányokat folytatnak, vagy erre törekszenek.
Természetesen majdnem az összes feltételeknek egyszerre kell megfelelni, mert a pályázók között az elbírálók rangsort állítanak fel. Az
ösztöndíj folyósításának idôpontja 10 hónap, és nagysága havi 5000
Ft körüli. Ennek az ösztöndíjnak nincs köze a rászorultsághoz, a tehetséget, a kimagasló eredményeket díjazza. Az ösztöndíjban részesülô pályázók száma természetesen a beérkezett pályázatok számán
túl, függ majd a rendelkezésre álló költségvetési forrástól is, melyrôl
februárban, a városi költségvetés elfogadásakor dönt a testület.
Az ösztöndíjjal kapcsolatos eljárás lebonyolítása az OKISZI feladata, úgyhogy érdemes minket személyesen vagy elektronikusan, vagy
tárcsázással stb. felkeresni.
Honlapunkra felkerült egy kérdôív, mely a kitöltô egészségi állapotát méri fel, és egészségügyi referens kolléganônk vállalkozott arra is,

a szegény dabasi általános iskolásokat
egy gumicsónakban izzadni valamiféle
medencében, de aztán kiderült, hogy
nem errôl van szó, hanem egy evezôgépes megoldásról, amikor víz maximum a
frissítésre szolgáló üvegekben hullámzik.
Amikor fény derült a huncutságra, igen
jót mulattunk ezen szlovák és magyar
oldalon egyaránt.
Ha minden reményeink és terveink
szerint alakul, akkor a Szent János Katolikus Általános Iskola diákjaiból álló
csapat fog kilátogatni a helyszínre, ahol
amatôrként ragadnak majd nedvességmentes, röghöz kötött evezôlapátokat,
hogy képviseljék városunkat és besztercebányai élményekkel gazdagodva térjenek haza. Az ehhez hasonló alkalmaknak
kiemelt jelentôségük van egy olyan mesterségesen felfokozott politikai helyzetben, amikor az egyik oldalról felbôszült
vezetôk igyekeznek uszítani. Hiszen
pontosan ezek az események érzékeltetik, hogy az átlagember, az aktuálpolitika agymosásain felülemelkedve, képes a
lényegre, azaz a másik emberre koncentrálni.
Úgyhogy, hajrá Dabas!
Kancsár Krisztián

hogy kiértékeli. A kiértékeléshez csupán arra van szükség, hogy azt
kitöltve visszaküldjétek a mi e-mail címünkre (www.okiszi.hu), és
megadjátok a sajátotokat a válasz megküldéséhez. Semmilyen személyes adatot nem kell közölni, így az egész folyamat alatt biztosított
az inkognitó. Szeretnénk felhívni minden kedves egyetemre és fôiskolára készülô figyelmét a HATÁRIDÔRE, mely 2009-ben február16ra esik, eddig adhatjátok fel a jelentkezési lapokat, melynek „adminisztratíve” kitöltésében szívesen segítünk.
Továbbra is tanácsot adunk pályakezdéssel kapcsolatban, van néhány hasznos infó a tarsolyunkban a közfoglalkoztatás új rendszerérôl, a Start kártyáról.
Mindezt honlapunkon is fellelitek, és ott olvashattok a tandíj adókedvezményérôl is.
Februári tervünk, hogy tanuló-kuckót szervezünk azoknak, akiknek a tanulás nehezebben megy. Ennek elkezdéséhez felméréseket
végzünk a város oktatási intézményeiben, egyelôre az 1–2., 4–5. és
7. és a 9–10. évfolyamosok körében, hogy kitudakoljuk, a tanulók milyen tantárgyakból vennének szívesen igénybe „korrepetálást.”
Végezetül örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy rövid idôre új,
gyakorlatozó kolleginával bôvül gyér létszámú, de továbbra is lelkes
csapatunk.
OKISZISEK
„Nem kedves elôttünk,amit megtenni szabad, ami tiltott, arra hevesen vágyunk.”
Ovidius
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Anyakönyvi hírek
Újszülöttek

Városunk 90 év feletti születésnaposai

Név

Születési idô

Anyuka neve

Név

Születési idô

Kosztolányi Petra
Acsai Gábor
Tamás György
Bednárik Tamás
Gazdag Dzsesszika
Lajti Bíbor Kata
Garajszki Tibor
Csernák Róbert
Holecz Patrik
Bese Ákos
Bese Szabolcs
Mákszem Bence

11. 30.
01. 05.
01. 05.
01. 11.
01. 12.
01. 14.
01. 14.
01. 19.
01. 21.
01. 26.
01. 26.
01. 26.

Jakubecz Tünde
Lusták Annamária
Fajt Gabriella
Bednárik Rozália
Gazdag Krisztina
Molnár Annamária
Horváth Orsolya
Cicala Olga
Szabó Mónika
Batuska Tünde
Batuska Tünde
Somogyi Hajnal

Molnár Jánosné
Varga Péter
Bércesi Antal
Laczi Józsefné

1918. 02. 03.
1913. 02. 26.
1915. 02. 05.
1907. 02. 13.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Házasságkötések

10 éve (1999-ben) kötöttek házasságot:
február 5.
Adamcsik Ferenc–Konyher Gizella
február 6.
Szita Róbert–Jelenek Erzsébet
február 10.
Czetô János–Harascsák Anita Barbara
20 éve (1989-ben) kötöttek házasságot:
február 3.
Maris Norbert–Bennárik Julianna
25 éve (1984-ben) kötöttek házasságot:
február 3.
Danyis József–Farkas Erzsébet
február 10.
Szabó Miklós–Csernák Rozália
február 11.
Maczkó József–Janicsák Erzsébet
február 17.
Fojta József–Jászfalvi Mária
február 24.
Pucsinszki Miklós–Mráz Gabriella
Kinczel István–Hevesi Mária
30 éve (1979-ben) kötöttek házasságot:
február 3.
Buzás Pál–Szabó Judit
február 9.
Mráz Balázs–Janicsák Mária
február 16.
Balogh István–Péli Julianna
február 24.
Körmendi Attila Gábor–Szabó Erika
2009. január hónapban kötöttek házasságot:
január 9.
Berényi Árpád–Forgács Márta
január 23.
Dupsi Norbert–Nagy Eszter
január 24.
Amasits Zsolt István–Balogh Edit

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Révész Alajos és családja köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik szeretett halottjukat,
Révész Attilát elkísérték utolsó útján,
és búcsúzóul megtisztelték a kegyelet virágaival.
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Életkor

90
93
94
102

Isten éltesse Önöket sokáig!
Halottaink
Név

Születési idô

Halálozás idôp.

Takács Imre
Kamarás Lászlóné
(Jarjabka Mária)
Zelovits Zsigmond
Szônyi Lôrinc
Andrásfiné Woth Mónika
Hir Jánosné (Szabó Mária)
Antal Pálné (Gál Aranka)
Tóth Ferencné (Lakos Mária)
Aranyosi József
Vadkerti Imréné (Jelenek Mária)
Kovács Gézáné (Kovács Rozália)
Révész Attila János

1955. 06. 29.

2008. 12. 11.

1921. 01. 18.
1947. 01. 01.
1939. 09. 23.
1948. 07. 17.
1933. 11. 19.
1921. 07. 10.
1922. 07. 01.
1942. 10. 28.
1936. 01. 14.
1941. 01. 12.
1961. 07. 22.

2008. 12. 15.
2008. 12. 27.
2009. 01. 01.
2009. 01. 01.
2009. 01. 03.
2009. 01. 04.
2009. 01. 05.
2009. 01. 06.
2009. 01. 09.
2009. 01. 12.
2009. 01. 20.

Osztozunk a családok gyászában.

Molnár Pálnéra emlékezünk
Mély megrendüléssel értesültünk arról,
hogy 2009. január 24-én elhunyt Molnár
Pálné, aki negyvenhárom esztendôn keresztül nagy szaktudással irányította a
Dabasi Földhivatalt.
Életét szinte teljes egészében hivatásának szentelte, munkahelye második otthona, a hivatal munkaközössége pedig
második családja volt. Nagy elhivatottsággal, precizitással vezette az intézményt, de szakmai tudása és
hatalmas munkabírása mellett jellemének humánus vonásai, emberséges hozzáállása, megértô és elfogadó magatartása is példaértékû volt munkatársai számára. A hivatal minden dolgozója sokat
köszönhet Molnár Pálnénak, mind szakmai kérdésekben, mind
emberi problémák megoldásában. Számos jó tanáccsal, megszívlelendô útravalóval látta el azokat, akik gondjaikkal hozzá fordultak.
Molnár Pálné 1945. augusztus 5-én született Alsódabason. Általános iskoláit és gimnáziumi tanulmányait Dabason folytatta.
A Járási Bíróságon eltöltött két év után elkötelezte magát a Földhivatalban folyó tevékenységnek. 1967-ben ment férjhez, de
házassága gyermektelen maradt és férjét is korán elvesztette. Családi kötelékek nôvéréhez és keresztgyermekéhez fûzték. Hosszú,
türelemmel viselt betegség után távozott az élôk sorából.
Emlékét szívében örökkön megôrzik szerettei és második,
választott családja, a Dabasi Földhivatal munkaközössége.
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A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
2009. február–március havi programjai
KIÁLLÍTÁS
AMATOR ARTIUM
„MÛVÉSZETEK SZERELMESE”
Pest Megyei Amatôr Tárlat
A kiállítás megtekinthetô:
a Kossuth Ház Galériában február 20-ig,
H.–P.: 9.00–17.00 óráig.
Hétvégén elôre egyeztetett idôpontban.
(Tel.: 29/362-545)
RENDEZVÉNYEK
TÁNCHÁZ ÉS JÁTÉKSZOBA
2009. február 14. szombat
Táncházvezetôk: Pásztor Gergely
Zene: Solymosi Borika és Zenekara
Játékszoba: kézmûves foglalkozás,
kártya- és társasjátékok, színezôasztal
Farsangi Butykos Bál
2009. február 28-án, 18.00 órától
vacsoráról mi gondoskodunk,
az innivalót te hozod
Zene: Tunner Tamás (Újhartyán)
Belépôjegy ára: 2000 Ft
Belépés csak jelmezben!

Senior Foglalkoztatási Klub
2009. március 3. kedd 10.00 óra
A 45 év felett dolgozni képes
és akaró álláskeresôk tájékoztatása,
rekreációja a cél.
A klubot
a Senior Foglalkoztatási Szövetség,
a Közép-Magyarországi Regionális
Munkaügyi Központ
és a Kossuth Mûvelôdési Központ
közös szervezésében jött létre.
CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAI
Felnôtt néptánc:
kedd, péntek 19.00–21.00 óráig.
Oktató: Talabér István
Óvodás néptánc haladó:
csütörtök 16.00–16.45 óra
Oktató: Szarka Ágnes
Óvodás néptánc kezdô:
csütörtök 16.45–17.30 óra
Oktató: Szarka Ágnes
Gyermek néptánc:
csütörtök 17.00–18.00 óra
Oktató: Szônyi Renáta

Citeracsoportok:
Kezdô citeracsoport:
péntek 16.00–18.00 óráig
Oktató: Szlama Ildikó
Haladó citeracsoport:
péntek 18.00–20.00 óráig
Oktató: Szlama László
Népdalkörök:
Kékibolya népdalkör:
csütörtök 18.00–20.00 óra
Orchidea népdalkör:
kedd 17.00–19.00 óra
Nyugdíjasklubok:
Városi Nyugdíjas Klub programjai:
február 14. szombat
Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub
programjai:
február 7. szombat, március 7. szombat
Dabas és Térsége Látássérültek
Egyesülete Klubnap:
február 9. hétfô, március 2. hétfô
Baba-Mama Klub:
páros héten kedd 15.00 óra
FotóSokk:
páratlan héten kedd 18.00 óra
INTERNET-SZOBA
Határozatlan ideig a szolgáltatás szünetel.

Az együttmûködés gyümölcse:
olcsóbb a családi napközi Dabason!
Az országban ritkán hallani jó híreket mostanság. Éppen ezért fontos, hogy a
város lakossága tudomást szerezzen azokról az eseményekrôl, amelyek az egész
közösség érdekeit szolgálják. Mivel városunkban nincs bölcsôde, igény mutatkozott a másfél–hároméves gyermekek napközbeni ellátásának megszervezésére.
Ennek érdekében a város és egy civil szervezet fogott össze.
A KAIROS Mentálhigiénés Alapítvány által fenntartott
Tanulóház Családi Napközi azoknak a bölcsôdés korú
gyermekeknek kínál napközbeni ellátást, akiknek a szülei
mindketten dolgoznak, illetve egyszülôs családok esetében
nélkülözhetetlen a szülô mielôbbi munkába állása.
A 2006. évtôl lehetôség van a gyermek 1 éves kora után a
szülônek gyes mellett teljes munkaidôben elhelyezkedni, ezzel a lehetôséggel azonban csak az tud élni, akinek sikerül
megoldani gyermeke napközbeni felügyeletét.
Bölcsôdék fenntartására nagyon kevés településnek van
lehetôsége, mert ez a legköltségesebb gyermekellátási
forma, és az állami normatíva csak a kiadások egyharmadát
fedezi. A családi napközik viszont megfelelô alternatívát
nyújtanak a kicsik elhelyezésére, mert a kis létszámú csopor-

tok és a rugalmas napirend jobban illeszkedik a mai családok
igényeihez.
Dabason a Tanulóház Családi Napközi két csoportjában
fogadjuk a gyermekeket, és nagy örömünkre 2009. január 1jétôl már önkormányzati támogatást is tudunk biztosítani a
családoknak. A város és az alapítvány együttmûködésének
eredményeképpen a dabasi szülôk által fizetett térítési díj
2009-ben egynegyedével csökkent. A támogatás a gyermekek étkeztetését fedezi.
Ha felkeltettük érdeklôdését a Tanulóház Családi
Napközi iránt, munkanapokon 8.00–16.00 óra között a
20/596-4626-os telefonszámon tudunk bôvebb tájékoztatást
adni szolgáltatásunkról.
Gémesi Andrea
2009. február
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Virtuális térbeli világ az oktatás
és képzés szolgálatában Dabason

A finn és a magyar csapat tagjai a Doncaster College fôépületében
Sok szempontból különleges projekt indult el a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô
Iskolában 2008. október 1-jén. A kétéves
tevékenységsorozat egy elterjedôben
lévô technológiára, a 3 és 4 dimenziós
megjelenítésre épül, azonban hozzáadott
értéke, hogy Magyarországon szakképzési tananyagot tudomásunk szerint még
nem fejlesztettek ki ilyen technológiai
környezetben. A 3D/4D technológia által elôidézett látvány jellegzetessége,
hogy nagyon nehéz ismert és elterjedt
eszközökhöz hasonlítani, azonban a dabasi polgároknak már nem kell sokat várniuk ahhoz, hogy saját szemükkel láthassák ezt a fajta megjelenítési módot és annak szakképzési alkalmazási lehetôségeit.
A projekt a Leonardo/Innováció
Transzfer pályázati típusához tartozik; a
Tempus Közalapítvány révén az Európai
Unió támogatásával valósul meg, amelyhez 25% önrésszel járul Dabas Város
Önkormányzata. Az angol nyelven
„4DSMILE” elnevezésû projekt hármas
partnerségben valósul meg, így a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola mint

koordinátor intézmény mellett a NagyBritannia-i Doncaster College, valamint
a finnországi Kokkolan ammattiopisto
részese a programnak. Intézményünk
angol nyelven megírt pályázatát a magyar Leonardo Iroda ajánlása alapján
brüsszeli szakértôk hagyták jóvá.
A partneri együttmûködés fô karaktere, hogy a Doncaster College a 3D/4D
technológiára épülô módszertant átadja
a finn és a magyar szakképzô iskolának.
A projekt partnerek között megközelítôen egyenlô részben oszlik meg;
291 545 euró, vagyis csaknem 80 millió
Ft, a projekt teljes mérete.
Ami a kétéves tevékenységek logikáját
illeti, a 2008. év utolsó hónapjaiban a
projekt méretébôl következô számos
szerzôdés elôkészítése, majd elfogadása
és aláírása következett a menedzsment
által, amelynek tagjai a cikk szerzôjén kívül a projekt szakmai irányítója, Kosztolányi Gyula igazgató, a pénzügyi vezetô
pedig Pávics Jánosné igazgatóhelyettes.
Az érdemi projekt cselekvések az öt tananyagfejlesztô kiválasztásával kezdôdtek,

így a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola 3D/4D technológiában tananyagot
kifejlesztô személyek Bambuk László,
Boruzs Zoltán, Buncsák Gábor, Gémes
Géza és Halász József. A kiválasztást követôen az öt tananyagfejlesztô a finn csapattal kiegészülve egyhetes képzésen
vett részt a Doncaster College-ban, ahol
a 3D/4D megjelenítéshez szükséges
szoftverek fôbb alkalmazási lehetôségeit
sajátították el a résztvevôk.
A jelenleg elôttünk álló szakasz maga
a tananyagok 3D/4D-ben való kifejlesztése; a dabasi tananyagfejlesztôk három
tanulási objektumot hoznak létre, egyetegyet az építészet, a kereskedelem, valamint a logisztika területén. A projekt
egyik fô tevékenysége a kifejlesztett tananyagok széles közönség elôtti prezentálása lesz roadshow keretében, amely egy
egyhetes folyamatos bemutatót jelent a
Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskolában. Erre az alkalomra a Doncaster College tulajdonában lévô nagyméretû és
térhatású 3D/4D megjelenítôt a projekt
keretében Dabasra szállítják, amely kiegészül iskolánk által beszerzendô ún.
közepes méretû megjelenítôvel. A roadshow hetében iskolánkba várjuk az oktatás iránt érdeklôdô dabasi polgárokat; a
bemutató napok pontos idôpontjának
meghatározása, programjának és ütemtervének kidolgozása folyamatban van,
így a konkrét menetrendrôl késôbb, de
még idôben értesítjük az érdeklôdôket a
Dabasi Újság hasábjain.
Halász József
projekt koordinátor
A projekt az Európai Unió
és a Tempus Közalapítvány
támogatásával valósul meg

A MEZÔÔRÖK ELÉRHETÔSÉGEI:
Homoki Iván: 06-70/332-1455, Józsa Zoltán: 06-70/452-0869, Czene József: 06-70/332-1456
A DABASON

MÛKÖDÔ POLGÁRÔR EGYESÜLETEK ELÉRHETÔSÉGEI:
Dabas-Gyón Polgárôr Egyesület: 06-70/611-9069
Dabas Közbiztonságáért Közhasznú Egyesület: Nappal: 06-70/330-7668 • Éjszaka: 06-30/443-7593
Dabas-Szôlôsi Polgárôr Egyesület: 06-70/291-8665
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I. Kortársoktatók Találkozója Dabason

2009. január 22-én tartottuk meg Dabason az I. Kortársoktatók Találkozóját.
Tikos vágyam az volt a szervezéskor,
hogy a Polgármesteri Hivatal nagytermében legalább 80 fô legyen. Hála Istennek
115-en voltunk. Ezt mindenkinek ezúton
is köszönöm!
Ennek elôzményeként 2008 szeptemberében, októberében és decemberében
egyedülálló módon egymás után háromszor volt városunk középiskolás diákjainak számára kortársoktatás. Az elsô
képzésen általában a függôségekrôl beszéltünk, a másodikon a tudatmódosító
szerekrôl és a hatásukról, a harmadikon,
pedig a lélekkel és a személyiséggel foglalkoztunk.
Tiszteletet, fegyelmet és udvariasságot
is tanultak.
Ezeken a képzéseken 35–45 diák vett
részt alkalmanként, és így több mint 100
bizonyítványt osztottunk ki azoknak a
diákoknak, akik elkészítették a házi feladatukat, valamint az írásbelin és a bemutató foglalkozással együtt járó szóbeli
vizsgán megfeleltek. A bizonyítvány feljogosítja a tanulókat, hogy a saját és más
iskolákban tanórán, azaz osztályfônöki
órákon, illetve tanórán kívül, az iskolai
drogprevencióról és az egészséges életmódról elôadásokat tartsanak.
Mit jelent a kortársoktatás?
Minden tudományos munka és kutatás bebizonyította, hogy a fiatalok
legszívesebben a saját korosztályuktól
fogadnak el tanácsot. Ha ez így van, ak-

kor érdemes kihasználni ezt a jó cél érdekében is.
A szó jelentése is magába foglalja,
hogy az azonos korú ad tanácsot az azonos korúnak. De ahhoz, hogy ezt megfelelô módon tegyék, erre fel kell készíteni ôket. Maga a képzés optimális esetben 25–30 fôre, és négy napra íródott,
de hogy ne hiányozzanak annyit az iskolából, ezért tömörítjük össze három
nappá. Igaz, így mindennapos, hogy
reggel 8-kor elkezdjük és este 6–7 órakor hagyjuk abba. Megterhelô, pláne, ha
utána még meg is kell írni az otthoni feladatokat.
A kortársoktató-képzô tréning nem ért
véget Dabason, mivel a legjobbak meghívást kaptak Bonyhádra, az ottani képzésre. Ez az idei már a második alkalom volt,
ugyanis tavaly is részt vehettünk az ottani
foglalkozásokon. Ezek a képzések a környék számos településén is rendszeresen
folynak és ôk is képviseltették magukat
néhány diákkal.
A találkozó másik célja pedig nem titkoltan az volt, hogy azoknak, akik támogatták a dabasi rendezvényeket, elmondhassák a diákok, hogy mit kaptak ôk ettôl
a képzéstôl, és köszönetet nyilváníthassanak. Tizenhárom tanuló mondta el, hogy
mit kaptak ettôl a tréningtôl. Néhány dolog – a teljesség igénye nélkül, név és fontossági sorrend nélkül –, amit említettek:
– Másként gondolkodnak, viselkednek
emberek és dolgok felôl; bátorítást kaptak, hogy érdemes jónak lenni, és ez

nem „ciki”. Itt meghallgatták ôket, és
ôk is megtanulták a másikat meghallgatni és elfogadni; megtanultak mások
elôtt megszólalni és az érzelmeiket felvállalni.
– Tárgyi tudást, szakmai információt,
amit sem könyvbôl, sem médiából nem
lehet megkapni.
– Ezen kívül kiállást, önbizalmat, figyelmet, megértést és szeretet.
– Többen leszoktak a cigarettáról is már.
– Barátokat kaptak, akikre tudnak számítani. Megtanulták, hogy nem érdemes
megítélni másokat. Néhányan megtapasztalták, hogy mekkora áldás az, ha
normál családban élnek, és ezt nagyon
megbecsülik.
Kevés olyan rendezvény van, ahol a két
iskola diákjai együtt lehetnek, és együtt
képviselik a várost, itt ezt is megkapták.
Természetesen maradandó emléket visznek magukkal, és ez kölcsönös, ugyanis
mi is fantasztikus embereket ismerhettünk meg.
Néhányan megfogalmazták azt is,
hogy jó lenne, ha a családtagok is részt
vennének ilyen tréningen. Így talán nem
csak a „Szia!”-ra és a „Mi volt a suliban?”ra és „Milyen jegyet kaptál?”-ra korlátozódnának a családi beszélgetések, hanem
a „MI A BAJ?”-ra is, illetve csak le kéne
ülni idôt tölteni velük. Nagyon hiányolják mindezt. A pszichológusok kutatásaikban felhívták már rá a figyelmet, hogy
napi 7 percet kommunikálnak a szülôk a
gyerekeikkel. Ez borzasztó!
Azok az iskolában dolgozó tanárok,
gyermek- és ifjúságvédelmi felelôsök,
védônôk, akik eljöttek és megtiszteltek
minket, ráismertek régi tanítványaikra,
és néhányan azt gondolták, hogy egyesek nem fognak a helyes úton járni.
Most kellemesen csalódtak és elkezdték
a diákokat visszahívni a fiatalabbakhoz
órát tartani. Ez is fontos cél volt a szervezéskor!
Rendhagyó, ugyanakkor remélhetôleg
hagyományteremtô eseménysorozat kezdô lépése indult el városunkban a fiatalok
körében. Bízom abban, hogy nem ez volt
az utolsó, és jövôre már más megyékbôl is
érkeznek hozzánk diákok.
Bálintné Rejszki Zsuzsa
2009. február
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JOGPONT Hálózat –
Magyarország 2009–2010
2009 februárjában jogsegélyszolgálat kezdi meg tevékenységét „JOGPONT
Hálózat” néven Magyarország hét régiójában. A szolgáltatás európai uniós forrásból, az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásában valósul meg.
A projekt rövid összefoglalása
A JOGPONT Hálózat térítésmentes jogi segítséget nyújt munkavállalóknak,
munkáltatóknak, valamint vállalkozóknak a munkaerôpiacra való belépésben,
a munka-, és a Tb.-jogi, valamint a vállalkozóvá válással kapcsolatos tanácsadással. Eredményeként csökkenhet a bírósági ügyek száma, rövidebbé válhat
az ilyen ügyekre fordított idô, kevesebb költség merül fel az ügyfelek számára.
A JOGPONT Hálózat konzorciumban mûködik, régiónként más-más projekt
gazdával. A konzorciumi partnerek: Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ), Magyar Iparszövetség (OKISZ), Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ), Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége (ÁFEOSZ), Kereskedôk és Vendéglátók Országos
Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ). A hét magyarországi régióban tevékenykedô országos JOGPONT Hálózat megvalósításában a Társadalmi Párbeszéd Központ közremûködik.
Cél
A konzorcium tagjainak célja, általános munkaügyi, munkajogi, cégjogi és társadalombiztosítási tanácsadást folytató jogsegélyszolgálat kialakítása Magyarország hét régiójában. Ennek érdekében a JOGPONT mint jogsegélyszolgálati
rendszer, behálózza az országot. Összesen 138 helyszínen vehetik fel az érdeklôdôk jogász szakemberekkel a kapcsolatot, és kaphatnak jogi útmutatást
gondjukra.
Konkrét cél
A JOGPONT Hálózat létrehozásának konkrét célja a peres ügyek megelôzése,
jogesetek értékelése, egyéni és csoportos munkajogi, társadalombiztosítási,
társasági és cégjogi tanácsadás, egyéb a munkavállalók, munkáltatók, kisvállalkozást mûködtetôk, illetve alapítani szándékozók részére jogi szolgáltatás
nyújtása.
Célcsoport
A két fô célcsoport közül az egyik a munkavállalók, ezen belül kiemelt
hangsúllyal a fiatalok, a pályakezdôk, a hátrányos helyzetû emberek, a munkanélküliek, a másik pedig az egyéni vállalkozók, vállalkozni kívánok, kis- és
középvállalkozások köre.
Elônyök
A hálózatszerû mûködés elôsegíti a jogtudatos magatartás fejlôdését, a jogi ismeretek bôvülését, a jogalkalmazásban tapasztalható zavarok csökkentését.
Hozzájárulhat az aktív, önsegítô, civil öntudatra épülô helyi társadalmi közösségek erôsítéséhez, a társadalmi kohézió erôsítéséhez, konkrét jogi ügyek hatékony, optimális megoldásához. A JOGPONT Hálózat megvalósításával kialakul egy integrált jogsegély-szolgálat, egy vállalkozást segítô, ügyfélközpontú
szolgáltatási rendszer.
A konzorcium együttmûködik olyan civil szervezetekkel, amelyek programjai kapcsolódnak a JOGPONT Hálózat tevékenységéhez, céljához.
Közép-Magyarország
A 21 regionális JOGPONT közül 9 a fôvárosban [II., V. (2), VI., VIII., XI., XIII.,
XIV. (2) kerület], 12 pedig a kistérségben (Budaörs, Cegléd, Dunaharaszti, Érd,
Gödöllô, Monor, Nagykáta, Nagykôrös, Pilisvörösvár, Szentendre, Vác) kezdi
meg mûködését. A JOGPONT-okon 12 tapasztalt jogász (ügyvéd) dolgozik,
akik közül többen, több szolgáltatási ponton is fogadják az ügyfeleket. A régióban közel 1 230 000 aktív munkavállaló, valamint 8000 mikro-, kis- és középvállalkozás számít kiemelt célcsoportnak, ugyanakkor munkanélküliek, hátrányos helyzetû, csökkent munkaképességû, inaktív, vagy vállalkozást indító személyek is megjelennek majd az ügyfeleink között.

12 Dabas 2009. február

Rádió Kávézó,
avagy kávés rádiósok
Megtaláltuk a módját, hogy ne csak a füleken keresztül varázsoljuk szebbé a napokat. Koffeinnel vagy anélkül szereted, a
Rádió kávézójában biztosan megleled a megfelelô kedvenced,
hogy igazán pörgôsen induljon a reggeled! De nem csak a korai órákban várunk, egész nap bármikor betérhetsz hozzánk,
hogy feltöltôdj. Jelszavunk – „minden tekintetben friss” –
nemcsak a rádió mûsoraira lesz ezután igaz, hanem a hamarosan megnyíló kávézónk minden termékére és szolgáltatásaira. Naprakész információkkal, hírekkel látunk el, amiket a
sajtóból, a rádióból, a tv-bôl vagy éppen az ingyenes internetrôl szemezgethetsz.
Apropó szemek – igazán ínycsiklandozó kávé- és teakülönlegességeket, szendvicseket, süteményeket fogyaszthatsz el
egy kitûnô kávéházi környezetben. Specialitásaink között szerepelnek majd olyan kötetlen beszélgetések érdekes emberekkel, akikrôl már hallottál, vagy biztos hallani fogsz. Terveztünk még egy hangulatos teraszt, mely könnyed csevegések,
romantikus randevúk, komoly üzleti megbeszélések helyszíne
lesz. Azt szeretnénk, ha egy jó kávé elfogyasztása ne csak egy
gyors napi rutin legyen, hanem pár percnyi pihenés, feltöltôdés egy kellemes, nyugodt helyen.De nem árulunk ám el
mindent, legyen a többi meglepetés, de azt már most készpénznek veheted, minden adott lesz, hogy ezt a helyet igazán
szeresd.
Ismersz minket, megcsináljuk!
93.4-esek

Idén is lesz Kárpátfeszt!
Az idei évben néhány változtatást követôen, de töretlen lendülettel dübörög tovább a Kárpátfeszt. Idén a rendezvényre
2009. július 10. és 12. között kerül sor, új helyszínen, méghozzá a Dabasi Strandon.
Ez további felfrissülési lehetôségeket tartogat az elcsigázott fesztivállátogatóknak, akik megtisztelnek minket a jelenlétükkel. A kulturális és alternatív programok is kibôvülnek,
valamint a zenei kínálatot is igyekszünk színesíteni, ugyanis a
hazai és a Kárpát-medencei magyar bandákon túl, ha minden
az elôzetes terveink szerint alakul, akkor külföldi fellépôvel is
fokozhatjuk az élményt.
A zenei paletta jelenleg még képlékeny, ezért erre vonatkozóan még nem szivárogtatok ki további infókat. A honlap is a
közeljövôben lesz elérhetô a már megszokott www.karpatfeszt.hu címen.
A jegyárakat az egyre növekvô gazdasági legatyásodás és
káosz dacára is igyekszünk a felhasználóbarát szinten tartani,
valamint természetesen a látogatók a strand hûs hullámainak
jótékony hatásait is élvezhetik a jó zenék mellett. További
részletek hamarosan!
Kancsár Krisztián

HITÉLET

250 éves
a sári katolikus
templom
Dabason a 2009-es év a Közösségek Éve. Ez alkalomból szeretném a legrégebbi közösséget, a
sári katolikus egyházat bemutatni, amely idén
ünnepli fennállásának 290. évfordulóját. A plébánia anyakönyveit 1718 októberétôl vezették
újból, mert a falut 1268-ban említik elôször,
mint a „nemesek Sáary faluját”. 1552-ben a
települést hûtlenség miatt elkobozták a Sári családtól. A falu a török idôben kihalt, majd 1696ban kezdték benépesíteni szlovák telepesekkel.
Ekkor a tulajdonos Vorster Kristóf volt. 1699ben már 33 családot említ az összeírás. Templomáról annyit lehet tudni, hogy a hódoltság alatt
is állt, de elôtte okleveles emlék van arról, hogy
1409-ben plébánosa és így plébániatemploma is
volt. 1640-ben Nagykôrös 50 dénárt (fél forint)
adományozott javítására. A betelepülôk valószínûleg ezt az épületet használták, mert 1734ben azt jegyezték fel, hogy a „templom a falu és
a környék népének kicsi, bôvítésre szorulna, teteje régisége miatt hibás, nincs tornya és kerítése”. Báró Laffert Antal 1753–59-ig építtette a
mostani templomot, amelynek Nagyboldogasszony volt a neve. Az eltelt évszázadok alatt
27 plébánosa volt az egyházközösségnek, 1719tôl, Komarek Pétertôl a jelenleg szolgáló Pásztor
Gyôzôig. A kereszteltek anyakönyve szerint
40 187 keresztelés történt 1718 októberétôl
2009. január 31-ig. 1759-tôl 36 872 keresztelés már bizonyítottan a mai templom falai közt
zajlott le. A közösség már az elsô idôktôl egyházi iskolát is mûködtetett, egészen az 1948-as államosításig. Az iskola 1993-ban történô újbóli
megszervezése a mostani plébános, Pásztor
Gyôzô munkájának és kitartásának gyümölcse.
A közösség az idei évet szeretné méltóképpen
megünnepelni, hiszen a temploma 250 éves,
ezért augusztus 15-tôl jubileumi évet hirdet,
melyre szeretettel vár minden dabasi lakost.
E közösség legyen példája mindenkinek, hogy
hittel és kitartó munkával az évszázadok nehézségei ellenére is lehet gyarapodni és vallást,
kultúrát megôrizni.
Monori Alfréd

A dabasi református egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink:
Templomi istentiszteletek
vasárnap délelôtt 10.00 óra
(A téli idôszakban istentiszteleteinket a Gyülekezeti Házban – Kossuth László u. 2. –
tartjuk.)
Bibliaórák a parókián
minden szerdán 17.00 órakor
***
Március 1. 10.00 óra böjti úrvacsorai istentisztelet
***
Április 5. 10.00 óra virágvasárnapi istentisztelet
***
Április 9. 17.00 óra nagycsütörtöki istentisztelet
***
Április 10. 10.00 óra nagypénteki úrvacsorai istentisztelet
***
Április 11. 17.00 óra nagyszombati istentisztelet
***
Április 12. 10.00 óra húsvét vasárnapi úrvacsorai istentisztelet
***
Április 13. 10.00 óra húsvét hétfôi istentisztelet
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és
vár a református gyülekezet.

A gyóni református egyházközség hírei
Február 22-én 10.00 órakor istentisztelet
keretében az idén konfirmáló gyermekeink
bemutatkozása a Gyülekezeti Házban.
16.00 órakor Szeretetvendégség a Gyülekezeti Házban hittanos gyermekeink mûsora.
***
Március 1-jén 10.00 órakor A Nagykôrösi
Arany János Református Gimnázium lelkipásztora és diákjai végzik a szolgálatot a
Gyülekezeti Házban. 14.00 órakor Szeretetvendégség, melyen bemutatkoznak és
mûsort adnak a meghívott vendégeink
***
Március 4–6. Böjti evangélizáció a Gyülekezeti Házban. 18.00 órai kezdettel, vendég igehirdetôk szolgálatával
***
Március 8. Böjt második vasárnapján,
10.00 órakor istentisztelet a Gyülekezeti
Házban úrvacsoraosztással

Hétközi alkalmak:
Kedden 15.00 órakor gyülekezeti bibliaóra
***
Csütörtökön 18.00 órakor férfi bibliaóra
***
Vasárnaponként 10.00 órakor a Gyülekezeti teremben gyermek istentisztelet
Minden kedves gyülekezeti és gyülekezetünkön kívüli testvéreinket is szeretettel
várjuk alkalmainkra!

A gyóni evangélikus egyházközség hírei
Idén is, mint minden évben megszervezzük jótékonysági szeretetvendégségeinket.
Ezeknek az alkalmaknak az idôpontjai és a
témái a következôk:
Február 8. vasárnap 16.00 óra
Elôadó: Johann Gyula evangélikus lelkész
(Csömör)
Téma: Gyülekezetépítés és gyülekezeti
munkatársak
Február 15. vasárnap 16.00 óra
Elôadó: Kovács Áron evangélikus lelkész
Téma: El Camino zarándokút Spanyolországba
Február 22. vasárnap 16.00 óra
Elôadó: Laczkó Mihály római katolikus plébános (Felsô-Dabas)
Téma: Gyermekeink és a drogveszély
Március 1. vasárnap 16.00 óra
Gyermekek szeretetvendégsége
Sok szeretettel várunk mindenkit ezekre az
alkalmakra is, amelyeket gyülekezeti termünkben tartunk!

A sári római katolikus egyházközség hírei
Február 2-án gyertyaszentelési szentmisét
tartottunk.
Február 3., 7. és 8-án Balázs-áldás osztásra került sor, 7-én a kisgyermekeket, 3-án
a Szent János Katolikus Általános Iskola
növendékeit, tanárait és dolgozóit részesültek áldásban.
Február 3–11. között naponta Lourdes-i
ájtatosságot (Kilenced) tartunk.
Február 11. Betegek Világnapja
Február 15. Bérmálkozók elôkészítése
Február 25. Hamvazószerda
Reggel 8.00 órakor szentmise hamvazással, ill. szombat este (28-án és vasárnap
reggel, valamint délelôtt március 1-jén) a
szentmisék után.
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Farsang és Nagyböjt

Ökumenikus imahét
a Közösség Évében

A farsang vízkereszttôl (január 6.), hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tart. Elnevezése és a legrégebbi szokásadatok középkori német polgári hatásra vallanak, de vannak
az Anjouk és Mátyás király udvarából itáliai hatásra utaló adatok is. A farsang jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus naptárban nem kötôdik hozzá jelentôs vallási ünnep,
alapvetôen a gazdag néphagyományokra épül. A kereszténység elôtti idôkbôl származó
farsangot az „erkölcsös” 16. és 17. században nem eredete, hanem bujaságot szimbolizáló szokásai miatt tiltották. A farsang változó hosszúságú ünnep.
A farsang farka a farsang csúcspontja. Farsangvasárnaptól húshagyókeddig tartó
utolsó három nap, ami nagy mulatságok közepette, valójában télbúcsúztató is. Számos
városban ekkor rendezik meg a híres karneválokat (Rio de Janeiro, Velence). Magyarországon „a farsang farkának” nevezett idôszak legnevezetesebb eseménye a mohácsi
busójárás.
A farsangvasárnap a farsangi idôszak végén levô farsang farkának elsô napja. Számos helyen ezen a napon tûzték a legények kalapjukra a kiválasztott lányok bokrétáját.
További elnevezései: csonthagyóvasárnap, ötvenedvasárnap, sardóvasárnap, sonkahagyóvasárnap, hathagyóvasárnap, kilencben hagyó harmad vasárnap, piroskavasárnap
(piroska nevû kalács után), vôvasárnap (ifjú férj a lány családjának kontójára mulatott),
sardóvasárnap (sodrózás jelentése szerencsekívánás), vajhagyóvasárnap (görög katolikusoknál). A farsanghétfô a farsang farkának középsô napja. Gyakran ezen a napon
tartották az asszonyfarsangot. Ezen a napon a nôk korlátlanul ihattak, zeneszó mellett
nótáztak, férfi módra mulattak. Ezután húsvétig már tilos volt az esküvô, a tánc és a vigadalom. További elnevezései: húshagyóhétfô, böjtelôhétfô. A húshagyókedd, a farsang és
egyben a farsang farkának utolsó napja. A farsangtemetés idôpontja. További elnevezései: húshagyási kedd, farsangkedd, madzaghagyókedd (ez utóbbi a madzagon lógó
ételek elfogyására utal). Ezen a napon általában szalmabábut vagy koporsót égettek,
jelképesen lezárták a farsangot és a telet. A húshagyókeddet követi a hamvazószerda,
ami a 40 napos nagyböjt kezdete. Az ezt követô nap a torkos csütörtök.
A farsang fontos „esküvôi szezon”, mivel a húsvéti böjt idôszakában már tilos volt esküvôt tartani. Erre utal az ünnepnapok elnevezése is (pl.: elsô menyegzôs vasárnap =
vízkereszt utáni elsô vasárnap, vôvasárnap = farsangvasárnap az ifjú férj az após kontójára fogyasztott, stb.). A falvakban a legények szervezték a bálokat. A lányok rokonaik
közvetítésével bokrétát adtak a kiszemelt legényeknek, akik a farsang végén nyilvános
színvallásként a kalapjukra tûzték a bokrétát. A báli szezon és táncmulatság lényege az
eljegyzés volt.
Konc király és Cibere vajda egy Európa-szerte elterjedt szokás, dramatikus játék. Cibere vajda neve a böjti ételt, a ciberét jelképezi, Konc király pedig a húsos, zsíros ételeket. Vízkeresztkor és húshagyókedden megküzdöttek egymással, elsô esetben Konc
király, másodízben Cibere vajda nyerte a párviadalt. Farsangi szokások keretében
szalmabábokkal is eljátszották a tréfás küzdelmet.
A nagyböjt a húsvétot megelôzô idôszakra esik, melynek lényege a lelki felkészülés a
kereszténység legfontosabb ünnepére, Jézus Krisztus feltámadására. A magyar felekezetek különbözô módon gondolkodnak a böjt jelentôségérôl és szabályairól. A nagyböjt
kialakulása a késô ókorra és a kora középkorra tehetô. Az ôskeresztények húsvét elôtt
egy-két napos vagy 40 órás böjtöt tartottak, a források a 3. századtól számolnak be a
nagyhétre kiterjedô böjtrôl: hétfôtôl csütörtökig csak kenyeret, sót és vizet fogyasztottak,
pénteken és szombaton pedig tartózkodtak az étkezéstôl. A negyvennapos böjtrôl
elsôként a nikaiai zsinat (Kr. u. 325) tesz említést, amely arról tanúskodik, hogy a keleti
és a nyugati egyházak eltérô felfogást vallottak a böjtrôl. A nagyböjtrôl alkotott keresztény
felfogást tovább színesítik a reformáció felekezetei. A szigorú nagyböjt általában már
nem szokás, napjainkban a római katolikusoknál általánosan elfogadott, hogy hamvazószerdán és nagypénteken napi háromszor étkeznek, de csak egyszer laknak jól, pénteki napokon nem fogyasztanak húst, mindezek mellett elôtérbe került a lelki felkészülés
jelentôsége.
Összeállította: Sz. J.

Hosszú évtizedek óta szokásunk, hogy január harmadik hetében vallásfelekezetek hovatartozása nélkül összegyûlünk
és együtt imádkozunk és könyörgünk a Krisztus-hívôk közösségéért, egységéért. Egyéni, családi, egyházi és társadalmi megújulásunkért. Évente mindig más felekezet a házigazdája, itt Gyónon, egy-egy ilyen imahétnek.
Idén mi lehettünk ennek az egész hétnek a megrendezôi. Örülünk, és hálásak vagyunk, hogy ez esztendôben a
KÖZÖSSÉGEK ÉVÉBEN mi, történelmi egyházak is
megtehetünk mindent annak érdekében, hogy a különféle
közösségeink megújuljanak és egyre közelebb kerülhessenek egymáshoz.
„Isten szívén megpihenve, forrjon szívünk egybe hát…”
„Nevelj minket egyességre, mint Atyáddal egy Te vagy…”
énekeltük közösen együtt az egyik esti istentiszteleten.
A mi szívünk vágya is az, hogy ne legyenek széthúzások,
szakadások közöttünk, hanem Isten nélkülözhetetlen szeretete tartson össze bennünket igazi közösséggé formálódva.
Mi szüntelen ezen fáradozunk vallásos és hívô emberek,
hogy megtanuljunk igazán közösségben és szeretetbôl élni
és szolgálni egymásnak. Az idei esztendôben a koreai keresztyének vágya és könyörgése indította meg világszerte az
ökumenikus mozgalom témájának összeállítóit. A megosztottságban élô nem csupán koreai, de sok más nép, nemzet
küzdelme és harca elérje célját végre az igazi egység megteremtéséhez. Ne legyen többé erôszak és háború a Földünkön, hanem béke és igazi közösség.
Hétfôtôl vasárnapig együtt lehettünk a Gyülekezeti Házunkban római katolikusok, evangélikusok és reformátusok.
Mondhatni minden este megtelt a gyülekezeti termünk az
Igére szomjas lelkekkel. Köztünk szolgált: Tibay László római katolikus plébános úr és László Milán evangélikus tisztelendô úr is. Mindnyájunk számára nagy áldás volt hallgatni Isten megszólító, életre hívó és közösségformáló üzenetét. Különösen szép és meghitt volt a vasárnap délután öt
órakor kezdôdô záró alkalmunk is, ahol mind a három felekezet lelkipásztora egy-egy személyes bizonyságtétellel
összegezte az elmúlt hét központi témáját és üzenetét.
Mindhárman nagy hangsúlyt fektetve a szeretet és a közösség ápolására. Igen fontos minden ember számára az igazi
boldogság is. Hiszen mindannyian boldogságra és szeretetre vágyó, éhezô és áhítozó emberek vagyunk, akik valahol az
idôk folyamán ezt elveszítettük az Isten ellen való folyamatos lázadásunk, panaszkodásunk, és különféle bûneink miatt.
„Hová lett a ti boldogságotok?” – kérdezi az Apostol tôlem,
tôlünk a sokszori elégedetlenségünk, kapzsiságunk miatt.
Közösen fáradozzunk azon nem csupán ebben az esztendôben a Közösség Évében, hanem életünk minden
napján, hogy találjunk egymásra és ismerjük meg igazán
egymást és fogadjuk el egymás másságát is szeretetben.
„Ha botlanak a gyöngék, segítsen az erôs, hordjuk emeljük
önként kin gyöngesége gyôz…” ahogy egy kedves szép református énekünk is vallja.
Legyen ebben példa számunkra Jézus Krisztus, aki ezt
mondta övéinek, de most nekünk ma élô embereknek is:
„Ahogyan én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.”
Fekete László református lelkipásztor
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A Gyóni Géza Irodalmi Társaság története
Gyóni Géza élete köztudottan valóságos regény. A közelmúltban szembesültünk azzal, hogy hamvainak sorsa is bôvelkedik
fordulatokban. A Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének professzora, dr. Kovács László tudományos igényû
publikációiban és dabasi elôadásában a hamvak hazaszállítási esélyeit elemezte. A korábbi kísérletek történetét áttekintve
gyakran utalt a Gyóni Géza Irodalmi Társaság és elnöke, Balogh István törekvéseire. A társasággal kapcsolatos ismereteket, különösen a gyóni–dabasi vonatkozásokat, az aktualitás miatt érdemes újból feleleveníteni.

Elôzmények
Gyóni Géza kultuszának kialakulását nehéz egyetlen konkrét
kezdô dátumhoz kötni. Már életében verseket írtak hozzá,
majd késôbb színdarab is készült. Az elsô életrajz rövid földi
pályafutásának utolsó hónapjában került ki a nyomdából. A
pozsonyi teológustárs, Gyúrói Nagy Lajos: Egy magyar bárd
sorsa címû kötetérôl 1917. július 7-én könyvismertetô jelent
meg a sajtóban, míg a krasznojarszki halálhírt július 18-án közölték az újságok. Az egykori iskolatársak késôbb is nagy szerepet vállaltak a kultusz élesztésében és fenntartásában. Jó példa erre a békéscsabai és a szarvasi emléktábla-avatás (1922, ill.
1927). Gyóni Géza költészetének tisztelôi, jó ismerôsei fôként
Szabadkán, Sopronban és a szülôhelyen, Gyónon vállaltak úttörô szerepet. Törekvéseik szintén emléktáblákban testesültek
meg. Igazi kuriózum volt a Dabas-szôlôben, a Parragh-pince
lejáratánál elhelyezett emléktábla, mellyel az egykori bohém
barátok tisztelegtek a költô emléke elôtt (1927). Az Áchim
családból Gizella nôvérének férje, Szolár Ferenc (1932-tôl
Gyóni Ferenc) ápolta a költô irodalmi hagyatékát. Iskolatársból, s talán a legjobb barátból sógorrá „avanzsálva” már életében is ô volt a kötetek szerkesztôje. Mindent megtett, hogy
még az emlékkönyvekben, legyezôkön, hegedûtokon, stb.
megörökített verseket, sôt a költô levelezését is összegyûjtse,
kötetekké formálja. Fontos életrajzi dátumok, évfordulók közeledtére a sajtónyilvánosság segítségével készítette fel az olvasóközönséget. „Franciscus professor” a legendás Budapesti
Fasori Evangélikus Gimnázium latin–görög szakos tanára
volt, akit ma is a legkiválóbbak között jegyeznek az egykori tanítványok és leszármazottaik. Az udvarlás idôszakában sokszor
megfordult Gyónon és a környezô településeken. Jól eligazodott a gyóni–dabasi viszonyokban, s megismerte a költô baráti körét. Látogatásainak szép emlékeit, különösen az elsôét, a
Városi Könyvtárban található emelkedett hangvételû, gépelt

kézirat ôrzi (Rab évek kálváriája). A Gyóni-kultusz elkötelezett éltetôit találjuk az egykori katonabajtársak és hadifogolytársak kötött. A korszak háborús irodalmában alig van olyan
mû, mely nem utal a háború magyar énekesére vagy legalább
ne idézne valamelyik versébôl. A katona és hadifogoly
memoárokban visszatérô fejezet a költôvel történt találkozás,
az egy helyen, együtt töltött idôszak leírása. (Számos kiemelkedô személyiség esetében ezt a hivatkozást késôbb a lexikonszerkesztôk is átvették.) A költôt sorstársai körében már életében nagy tisztelet övezte. Igazi bajtárs volt, versei kiválóan
tükrözték a frontkatonák és hadifoglyok lelkületének-hangulatának változásait, félelmeiket, hazavágyódásukat. Nimbuszát
növelte, hogy közismerten szerény anyagi-vagyoni háttere ellenére könyvei bevételének jelentôs részét a hadiárvák és özvegyek megsegítésére ajánlotta fel. Krasznojarszkban ugyan
elvonultan, zárkózottan élt, de minden karitatív célú megmozdulásban részt vett s szándékát rendszerint jóelôre jelezte a
szervezôknek. A regényes utakon hazakerült kéziratok tanúsítják, hogy rabtársai személyes kockázatvállalással is gazdagították a legendát. Ôk gondoltak elôször az exhumálás, a hamvak
hazaszállításának lehetôségére, a temetéskor ezért került a
költô törzsére jelként a vésett monogramos vasabroncs. A világháború után hazatérve többen (Olcsvay Géza, Tscheik
Ernô, Jakobovits Artúr, stb.) rövidebb-terjedelmesebb írásaikkal, grafikákkal, olykor elôadásokkal erôsítették Gyóni Géza
kultuszát. Közülük emelkedett ki a költô krasznojarszki baráti
köréhez tartozó Balogh István, akinek meghatározó szerepe
volt a társaság létrejöttében. A különbözô csoportok törekvései a költô halálának 10. évfordulóján egymást erôsítve
összegzôdtek. Volt könyvkiadás, három emléktábla-avatás s
emlékezô cikkek egész sora. A gyóni szülôházat felújították, és
a régi, egyszerûbb emléktábla helyére akkor került Bôdy Kálmán munkája. Az avatón a fôvárosból érkezô vendégeket már
a gyóni állomáson népi ruhába öltözött lányok kara fogadta s
a látványos külsôségekben a továbbiakban sem volt hiány. Az
ünnepség fôszónoka Rákosi Jenô, de Balogh István is mondott
beszédet. Az egész napos programot a házigazda gyóniak
nagyvonalú vendéglátása zárta.
1927 a Gyóni-kultusz kiemelkedô éve, mérföldköve. A patetikus hangulatban mind gyakrabban vetôdött fel a hamvak
hazaszállítása s ez vezetett el a Gyóni Géza Irodalmi Társaság megalakulásáig. Az önszervezôdéshez és a mûködéshez
szükséges engedélyek beszerzéséhez azonban még néhány
évre szükség volt.
Valentyik Ferenc
(A következô részben: A társaság megalakulása, mûködése)
2009. február
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Napjaink fogászata – Helyreállítás felsôfokon
A fogorvostudomány fejlôdése az utóbbi évtizedekben korszerû fogászati
anyagokat forradalmasított. A rágófunkció helyreállítása mellett a magas
esztétikai igényeket mindenkor kielégíteni igyekvô fogorvosnak a fogazat rekonstrukciója terén rengeteg választási lehetôsége van. A folyamatosan
fejlôdô tudománynak köszönhetôen a töméstechnikák, tömôanyagok, preparálási módok, felépítmények, fogpótlások sora áll rendelkezésre, hogy a
helyreállítást elvégezzük.
A modern tömôanyagok választásával olyan eszköz kerül a kezünkbe,
amellyel kevesebb ép foganyagot kell eltávolítani (fogkímélô), nagyobb méretû destrukció helyreállítása is lehetséges ( több csücsök megformázása),
és mindezek mellett magas esztétikai élményt nyújtanak mind a páciensnek, mind az orvosnak. A mai fogorvosi kompozit tömôanyagok kisebbrészt
mûgyantákból, nagyobbrészt szervetlen töltôanyagból állnak. E két komponenst pedig egy harmadik „kapcsolóágens” köti össze. A töltôanyag lehet
szilikátüveg, kvarc, vagy cirkónium-szilikát. A részecskék a felhasználási
céltól függôen 0,02–3 mikron átmérôjûek.
A felhasználás széles spektruma:
Alig akad olyan területe a fogászatnak, ahol nem használjuk ôket.
A felhasználás problémái:
A kompozitanyagokat feltétlenül optimálisan kell feldolgozni. Szükséges
egy jól kidolgozott protokoll, melyet követnünk kell, ugyanis a kompozitok
nem tûrik a hibákat. A töméskészítés során fontos, hogy száraz körülményeket tudjunk teremteni (gyulladt íny mellett lehetetlen), és rá vagyunk
utalva a költséges ragasztási eljárásra (adhezív technika), ami a rögzítés
elôfeltétele. Az alapos rétegenkénti feldolgozás, a gondos polírozás a töméskészítés idejét igencsak megnyújtja, ami egy-egy nagyobb helyreállításnál nagy türelmet követel meg a betegektôl.
A 21. század nanokompozitjai a mindennapokban használt legmodernebb kompozitok. Igényes, és sokoldalú munkaanyag. Fizikai tulajdonságai
hosszú távon is biztonságos restaurációkat tesznek elérhetôvé, különbözô
színárnyalatok használatával pedig a legmagasabb esztétikai eredményt
nyújtják. Széles körben való elterjedésének sajnos magas ára vet gátat.
A fogpótlások terén szintén egyre erôsödik a modern anyagok térhódítása, melyet feltétlenül követnünk kell. Az új anyagok az egyre magasabb
esztétikai igényeket próbálják kielégíteni, ezáltal mindinkább tökéletesedik
a fogak természethû rekonstrukciója.
A frontfogak területén mindennapos probléma a fogak elszínezôdése.
Besárgult régi tömések, elszürkült gyökérkezelt fogak. Ilyen esetekben
többféle fogfehérítési eljárással tudunk segíteni az esztétikai problémákon,
vagy lehetôség van kompozit, ill. porcelán héjak készítésére is.
Egy-két foghiány pótlására alkalmazható olyan csiszolás nélküli fogpótlás, mellyel a hiányt határoló fogból csak egy tömésnyi helyet veszünk el
(Inlay elhorgonyzású híd). Ez akkor a legideálisabb, ha éppen tömött, vagy
szuvas a szóban forgó pillérfog. Ilyenkor a hiányt határoló fog zománcának
elcsiszolása helyett a fogban levô kisebb szuvasodás, vagy tömés üregének
átalakításával egy speciális kavitást hozunk létre. Mind a foghiány elôtti,
mind a foghiány mögötti fogban szükség van ilyen kis kazettára. A két kazettába késôbb egy speciális ragasztó segítségével kerül beragasztásra a
végleges híd, mely egyrészt pótolja a hiányzó fogat, másrészt esztétikusan
kitölti a kialakított kazettákat is.
Az esztétikai igényektôl és a foghiány típusától függôen jelenleg két különbözô rendszer alkalmas az ilyen típusú fogpótlások kialakítására.
A rágófogak területén elsôsorban az amerikai BelleGlass® csiszolás nélküli rendszert, míg a frontfoghiány kezelésére az esztétikusabb GC Gradia®
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csiszolás nélküli fogpótlásokat javasoljuk. A különbség elsôsorban az
esztétikában keresendô, a Gradia fogpótlások jóval transzparensebb
esztétikusabb megoldások, míg a BelleGlass rendszer tömöttebb színeivel
a rágófogak területén nyújt kiváló megoldást.
A csiszolással készülô koronák és hídpótlások régi elavult, sok szempontból elônytelen és káros anyagait (fém, ill. mûanyag leplezésû koronák)
el kell felednünk, új lehetôségeket kell felkínálnunk a pácienseknek. A már
hagyományosnak mondható fémkerámia (porcelán) koronák mellett léteznek tisztán porcelánkoronák (jacket), ezek kisebb terhelést viselnek el,
léteznek aranyra égetett porcelánkoronák is, melyek közül a leginkább
ajánlható a galvanizált eljárással készülô korona.
A galván arany korona annyit jelent, hogy a korona stabilitását a porcelánleplezés alatti aranyváz biztosítja. A galvanizációs eljárással a fém a mintára 100% pontossággal illeszkedik, így a fog és a korona között nem keletkezik rés, mely késôbbi szuvasodások elindítója lehetne. A galvanizáció
másik elônye, hogy az így elkészült aranysapka nagyon vékony, így a vázra
kerülô porcelánleplezés vastagabb lehet, ami a tökéletes esztétikai hatáshoz nagyon fontos. Az így készített koronák anyaga minden ötvözô- és
adalékanyagtól mentes, 99,8% tisztaságú színarany. Ez a fémallergiák
esetén hasznos, az ilyen fémet ugyanis a szervezet nagyon jól tolerálja, az
allergiás reakciók száma minimális.
Jelenlegi csúcstechnológia a fogászatban: a cirkónium.
A cirkónium-oxid alapú koronák a modern esztétikus fogászat legújabb
vívmányai.
A hagyományos fémkerámia koronák erôs, ámde szürke fémváza sok
problémát vetett fel. Ezek között említhetjük az egyre gyakoribb fémallergiákat, illetve a nem megfelelô esztétikai hatást. A hagyományos fémkerámia
koronák fémváza ugyanis a fényt nem engedi át, ezért az így készült koronák
áttetszôsége a természetes fogakétól eltérô. A fenti problémák kiküszöbölése végett fejlesztették ki a cirkónim-oxid alapanyagból készíthetô vázakat. A
cirkónuim-oxid lényegében kerámia, de annál jóval erôsebb és kevésbé törékeny. Míg a hagyományos teljes porcelán borítókoronák hajlítószilárdsága
120–190 Mpa, addig a cirkónium-oxid alapú koronáké eléri az 1200 Mpa
hajlítószilárdságot is. (A fogzománc hajlítószilárdsága 200 Mpa körüli).
A cirkónium-oxid erôsségében tehát túlszárnyalja a fémeket, ezáltal
nagy kiterjedésû hidakat is készíthetünk belôle. Van azonban még egy kiváló tulajdonsága is: teljesen fogszínû! Így az ilyen koronákon a fény tökéletesen áthaladhat, ezáltal gyönyörû természetes hatású és tartós fogpótlások készíthetôk. A cirkónium-oxid vázak készítése nem hagyományos módszerrel történik. Az úgynevezett CAD/CAM számítógépes technológia kifejlôdése tette lehetôvé a nagy szilárságú cirkonanyag megmunkálását, a
kiégetett anyag tömbjébôl történô extrém pontosságú vázak kifrézelését.
A mai tudomány állása szerint a cirkónium az egyik legesztétikusabb,
legellenállóbb és ugyanakkor a legbiokompatibilisebb a ma ismert fogászati anyagok közül. Ezért manapság igen nagy teret kezd hódítani az implantáció területén is. Ennek részletes tárgyalása azonban már meghaladná e
cikk kereteit. Végül szót kell ejtenem az ismertetett legkorszerûbb anyag elérhetôségérôl. A nagy ráfordítást igénylô elôállítás miatt a legjobb minôség
esetén az árak messze túlhaladják az átlagember pénztárcájának kereteit.
A páciensek szemszögébôl nézve a megelôzés sokkal, de sokkal
olcsóbb, mint a helyreállítás, ezért ôszintén ajánlom mindenkinek, hogy
fogadja meg fogorvosa szájhigiénés tanácsait, mert nagyon sokat tehetünk
fogaink és egész szájüregünk egészségéért.
Dr. Komjáthy Zsuzsanna fogszakorvos

NEVELÉS

Ifjúsági szórakozási csoportkultúrák,
avagy a „Zûrkorszak gyermekei” II. rész
„Nem kedves elôttünk, amit megtenni szabad, ami tiltott, arra hevesen vágyunk.” (Ovidius)
A mai ifjúsági szabadidô-eltöltési, társas
szórakozási szubkultúrák közül elôzôekben
a fiatalok körében igen népszerû elektronikus zenei irányzatokról tettem említést.
Hasonló kedvelt táncos mûfaj még a
retro diszkó (nincs duc-duc zene) és a bálozás, vannak fiatalok, akik kizárólag erre
esküsznek. Mulatni én is szeretek, ifjú koromban, leginkább táncházakban töltöttem a hétvégét. Ismerôseim többsége ma
népzenét kizárólag modern feldolgozásban
hallgat, pl. NOX , az én nagy kedvenceim
a Besh o droM és a Napra zenekarok. Jó
szívvel ajánlom még a világzenét játszó
Ghymes együttest és a Csík zenekart, a
muzsikájuk szintén népzenei elemekben
gazdag.
Alter klubokba, koncertekre járó gyermekünk az alternatív zenét kedveli. Az alternatív zenekarok kezdetben valami újjal
kísérleteznek, rétegzenét játszanak, de ha
bejön a muzsika, akkor szélesebb körben
válnak ismertté. A dallamos zene mellett az
elvont szöveg is lényeges. Legismertebb
talán Kispál és a Borz, kedvelt (általam is)
zenekarok még a pl. Quimby, Amorf Ördögök (már megszûnt), és a 30 Y.
Városunkban is kedvelt mûfaj a rap.
Jellemzôje a jellegzetes ének- és beszédstílus. Errôl már több fogalma lehet a korombelieknek, hiszen ki nem hallott már
Eminemrôl. A hazai képviselôk neve is ismerôsen cseng Geszti Péter és a Rapülök-tôl, Sub Bass Monster-ig. Jellemzô
viselet a baseball sapka – természetesen a
suliban az órák alatt is –, kapucnis felsô és
az elmaradhatatlan lógós, csípôig letolt
farmer (deszkásnadrág). A zenében az
ütemes ritmus mellett az elgondolkodtató
dalszövegeknek van igen nagy jelentôsége, amit egyes elôadók esetében elsô hallásra nem – vagy alig lehet megérteni. Zenei mûfaj válfajai pl. a Rap, az Underground hip-hop, R&B. Ha ismerkedni
szeretnének a mûfajjal, ajánlom FankaDeli-t (Feri) és a Suhancos zenekart (itt is
vannak népzenei elemek), Feri lassabban
reppel mint társai, így a szöveg könnyebben érthetô. Idézek a Békét címû számukból:

„...Én az ilyen belülrôl jövô reppet csípem,
mikor majdnem megszakad a szívem,
Mer szívtam eleget, de nem füvet,
az a másik, ami szerintem para.
Mert, amelyik haverom ráállt,
mára mind egy tompa pöcs.
Persze így könnyebb a világ,
de én inkább vagyok zilált tisztán,
mint cucc nélkül tiszta zilált,
Feri meg az NC mindig piált.
Magyar emberek lévén,
sörözve röhögtünk a tévén,
mert inkább nevetek, mint sírok,
bár napról napra fojtogatnak hétköznapi kínok...”
Dabason nem jellemzô a reggae viselet.
Az öltözködésben nem nyilvánulnak meg
a stílusjegyek: raszta-haj, a sárga, piros és
fekete színû ruházat, mely színek szorosan hozzátartoznak a kultúrához. A zenét
viszont sok fiatal szereti. Manapság Bob
Marley és a Ladánybene 27 mellett,
CopyCon és a Tigris zenekar is kedvelt
elôadói a mûfajnak. A dalszövegekbôl
most nem idéznék, elég keményen mondják meg a tutit. Véleményem szerint kell
egy bizonyos kulturáltság ahhoz, hogy
megértsük a mondanivalót, a szöveg üzenetét, és a fejünkben ne csak a nyomdafestéket nem tûrô részletek ragadjanak
meg. Ez egyaránt vonatkozik bármely zenei irányzatra (rap, punk, rock stb.), mert
bizony a fiatalok megjegyzik a (trágár)
szöveget, szóról szóra, betûrôl betûre,
megy, mint a vízfolyás!
Még kevesebb olyan tanulóval beszéltem, aki punknak vallja magát, és csak néhány ismerôsöm hallgat punk zenét
(Aurora, Rózsaszín Pitbull). Semmi megszaggatott ruha biztosítótûkkel összetûzve, lyukas vagy neccharisnya miniszoknyával, és szembetûnô hajviselet, az irokéz indiánokhoz hasonló, féloldalt felnyírt, felállított, égnek meredô színes
hosszú haj. A fekete bakancs ne tévesszen
meg senkit, mert ennek viselete a rokkerekre is jellemzô.
Apropó ne feledkezzünk meg az igazi
rokkerekrôl sem. A rock zene örök, ma-

Punkok
gam is kedvelem. A helyi bandák közül
kedvencem a LazulAlánc együttes.

LazulAlánc zenekar / rock banda
Nem is részletezem az öltözéket, az
irányzatokat és az együtteseket ( Hard rock,
Metal, LGT, Beatrice, Kárpátia stb.) bizonyosan sokaknak ismerôs a mûfaj. Rock
koncikon (koncert) a csápolás mellett vi-

Pogózás koncerten
szont felfigyeltem egy számomra ismeretlen lökdösôdô ugrabugrára. Ez a pogózás.
A srácok szerint ôrült jó érzés (nem veszélyes, legalább is a rockpogó), csak utána sajog a test. De megéri, mert „közben, amikor a ritmus és a feeling hatása alatt vagy,
minden feszültséget kiadsz magadból”.
(Folytatjuk)
Valentyikné Szakál Márta
2009. február
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Száznyolcvan éve született
Orbán Balázs
Száznyolcvan éve, bárói család sarjaként
látta meg a napvilágot Orbán Balázs,
1829. február 3-án született
Székelyföldön, a Székelyudvarhely
melletti Lengyelfalván. Korának polihisztora volt, néprajzi gyûjtô, történetíró, politikus. Méltán nevezi az utókor a
„legnagyobb székelynek”. A székelyudvarhelyi református kollégiumban tanult, de az utolsó két osztályt már nem végezte el, mert
szüleivel 1846-ban Konstantinápolyba költözött. Orbán Balázs még húszéves sem volt, amikor bejárta a Közel-Keletet. Beutazta Szíriát, Palesztinát, Egyiptomot, Arábiát és részben a Balkánt is. Az itt szerzett tapasztalatait 1861-ben Utazás Keleten címû könyvében írta meg. Athénban értesült a magyar szabadságharc kirobbanásáról, Konstantinápolyban saját
pénzén 150 fôs szabadcsapatot szervezett, de mire elérték az Al-Dunát,
Világosnál megtörtént a fegyverletétel. A magyar emigránsok nagy számban menekültek a Török Birodalom területére. Orbán Balázs lett a mentoruk és segítôjük. Kossuthhoz szegôdött emigrációja egy szakaszában,
sôt egy ôt célzó merényletkísérletet is sikerült meghiúsítania.
Az osztrákok kiadatási kérelme elôl 1852-ben Londonba menekült, itt
minden idejét a British Múzeumban és könyvtárakban töltötte. Két év
után átköltözött Jersey, majd Guernsey szigetére, ahol mély barátságot
kötött Victor Hugóval. Megtanulta a fotografálást s így vált késôbb annak
egyik hazai úttörôjévé. Innen Konstantinápolyba utazott, majd 1859 végén hazatért. 1861-tôl Udvarhelyszék ideiglenes fôjegyzôje, 1867-tôl Kolozsvár fôjegyzôje lett, majd visszavonult hivatalától, és 1868-tól Pesten
élt. Elkeseredetten tapasztalta, hogy a székelységet a haza más részeiben
nem ismerik, ekkor elhatározta, hogy feltárja Székelyföld kulturális és természeti kincseit, és halhatatlanná teszi népét egy nagyszabású mûben.
1862 és 1868 között gyalog, szekéren, lóháton bejárta a Székelyföldet,
több mint ötszáz faluban fordult meg, fényképezett és jegyzeteket készített. Hat év alatt készült el élete fômûvével, a Székelyföld leírásával. Hat
nagyformátumú kötetben örökítette meg a néprajzi, természeti, régészeti
értékeket, az épített környezet felbecsülhetetlen hagyatékát. Hatalmas és
pontos anyaggyûjtése, a régi épületek, szobrok, írásos emlékek, ötvös- és
textilmunkák, szokások, földrajzi és személynevek, visszaemlékezések leírása nélkülözhetetlen és gyakran egyedüli forrása a néprajznak és a történettudománynak. Mindezt kiegészíti a további tízéves munka alapján
megírt, 1889-ben kiadott Torda város és környéke is. Történelemfelfogásában a hun-székely leszármazási elmélet tükrözôdik, a nemzetiségekrôl
a tisztelet, testvériség hangján szól. 1871-ben függetlenség párti programmal országgyûlési képviselô lett, a Magyar Tudományos Akadémia
1887-ben pedig levelezô tagjává választotta; a következô évben megjelent A székelyek származásáról és intézményeirôl címû könyve. Vagyonát,
amelyet évekig gyûjtögetett a súlyos gondokkal küzdô székelykeresztúri
unitárius gimnáziumnak adományozta. Szerénységére jellemzô, hogy az
adományt úgy nyújtotta át az iskolának, mint talált pénzt.
Budapesten halt meg 1890. április 19-én. Családi birtokán, Szejkefürdôn temették el, hét gyönyörûen faragott székely kapun át megközelíthetô sírját két kopjafa díszíti. Sajnos hányattatásai halálában is tovább kísérték. Ötszöri újratemetés után lelt csak végsô nyugalomra.
Összeállította: Kapui Ágota
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2009 Haydn-emlékév
200 éve hunyt el a bécsi
klasszikus zene kimagasló
alakja, Joseph Haydn (1732–
1809), a klasszikus szimfónia
és vonósnégyes megteremtôje, a zongoraszonáta és
zongoratrió megújítója. Baráti kapcsolatban volt Mozarttal és Beethovent is tanította.
Eszterházy Pál herceg 1761ben a kismartoni zenekara
másodkarnagyává nevezte ki,
majd Eszterházy Miklós fertôdi kastélyában elsô karmester lett,
és megbízója több operát és más zenemûvet rendelt tôle. 2009ben számos Haydn-mûvet játszanak Európa-szerte, így
Magyarországon is, a Haydn-emlékév tiszteletére.
Szerk.

Székelyföld testközelbôl
Író-olvasó találkozóra hívom
az érdeklôdôket február 21én (szombaton) 18.00 órára a Halász Móricz-kúriába.
A találkozón Kisgyörgy Zoltán geológus mutatja be
„Háromszéki vártúra-kalauz” címû munkáját. A
szerzô a „Háromszék” címû Kovászna megyei napilap szerkesztôje és interjúi
kapcsán rendszeresen járja
a településeket. Az egyszerû székely embereket faggatja arról, mit tudnak a falu környékén lévô hegyek,
völgyek, patakok titkairól.
Akik eljönnek az író-olvasó találkozóra, megtudhatják, hogy ki és mikor
találhatja meg a kincseskamrát a hegy gyomrában, létezik-e a Zsidóvár
Kurtapatakon, vagy melyik hegyrôl lehet látni a fél világot. Hall majd
ezen kívül völgyeken átívelô arany- és gyémánthídról, várakat összekötô
titkos alagutakról, tündéreket elcsábító óriásokról, gonosz kis manókról.
Megtudhatjuk azt is, hol hagyta a fogát a füttyentô nyúl és melyik vár
ôrizte a Sóösvényt. A szerzô magával ragadó elôadásmódja garancia arra, hogy a bemutató után tovább kavarogjanak fejünkben a gondolatok
és ne is tegyünk kísérletet arra, hogy szétválasszuk a valóságot a mesétôl, a bizonyítékokat a mendemondától. Erre ott lesz a könyv, amely
megvásárolható, és még személyre szóló dedikáció is jár az olvasónak.
Külön érdekessége a kiadványnak, hogy a várak GPS koordinátái is
megtalálhatók benne. Az este során vendégünk lesz Demeter László, a
könyv kiadója is, aki az Erdôvidék Múzeum igazgatója, a Kovászna
Megyei Tanács tagja. Szeretettel várunk minden érdeklôdôt!
Szandhofer János
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Utolsó szalmaszál
“Eltûnt” Közösség Nyomában

A mai Dabas Várost alkotó települések kulturális és vallási sokrétûség szempontjából gazdagabbak, színesebbek voltak hatvanegynéhány
évvel ezelôtt, mint most a harmadik évezred
elején.
Szomorú tényként kell konstatálni, hogy az
ország 1441 települése között Dabas is szerepel. A mi kis hazánk, otthonunk is azon települések közé tartozik, ahol az 1944-es deportálások miatt ma nincs zsidó közösség.
Pedig még az 1940-es évek elején is teljesen
természetes volt Sáriban, Felsôdabason, Alsódabason és Gyónon, hogy keresztény és zsidó
gyermekek egy iskolai közösségben sajátítják el
azt a tudást, mely felnôttéválásukkal megteremti a munkábaállás, családalapítás kisközösség
és nemzeti közösség építés alappilléreit.
Az 1923 novemberében második gyermekként született Bragyova Gyuri is így készült az
1930-as években a felnôttéválásra. A TusákBragyova szülôk felsôdabasi otthonában három
egymást követô évben gyermekáldásnak örvendtek. A fiúk születése ugyanúgy nagy ünnep
volt, mint a többi dabasi családban. Remény,
sok vidámság és öröm, ahogy ez ma is lenni
szokott, ahol kisgyermek, s különösen, ahol
több gyermek népesíti be az otthont. A gyermekévek, barátok (nem csak zsidók) sok szép
élménnyel töltötték meg fiúk emlékpolcait.
A jó barátságok, jószomszédi kapcsolatok, a
jó faluközösséghez tartozás keresztények és zsidók részérôl és számára a legtermészetesebb
létforma volt. De miért is lett volna másképp, hiszen az ószövetségi idôk óta az írás szerint is
egy tôrôl fakadtak közösségeink, s ebben a

közösségben a különbözôségek is összekötötték
az embereket, családokat. A gyermekkor örömei, a családon belüli munkamegosztás (melyben a fiúk is kivették részüket) ugyanolyan élettartozékok voltak a szatócsboltot és szódaüzemet üzemeltetô földet, szôlôt mûvelô zsidó családban, mint a többi valamilyen mesterségrôl
vagy földmûvelésbôl élô dabasi családban.
Az ünnepnapokat és egyszerû hétköznapokat az édesapa elvesztése árnyékolta be az
1930-as évek végén. Mire a Bragyova fivérek
fiatal felnôtté értek, valami felfoghatatlan nyavalya mételyezte meg a nemzeti egységet, s azon
belül az addig jól mûködô, szeretetre, szolidaritásra kölcsönös tiszteletre épülô települési közösségeket.
Gyuriék még szinte fel sem fogták a döbbenetes változásokat, mire a négy faluban mintegy ötven, az országban legalább 100 000 családi közösséget szakítottak szét. Elôször Jóskát
vitték munkaszolgálatra, majd 1944 áprilisában
Gyuri köszönt el végleg édesanyjától és öcscsétôl. 64 évvel késôbb, 2008 novemberében a
85 éves Gyuri bácsi fátyolos szemmel idézte fel
a búcsú pillanatait. – „Április 27-én a behívó
parancs szerint munkaszolgálatra kellett bevonulnom. A búcsúzás közben hosszan néztük
egymást és éreztük, tudtuk, hogy soha többet
nem találkozunk.”
– Megszûnt egy együttléten alapuló közösség, s szegényebb lett Dabas, az ország, a
nemzeti közösségünk.
De valami csoda révén nem szakadt meg
minden. Egy szalmaszál Dabasra vezette Gyuri
bácsi új családját az elôzô év nyarán, s ezen a
szálon keresztül elindult egy építkezés. Az építkezés elemei a múltközösségbôl állnak, a
kötôanyag pedig a keresztény–zsidó szeretetközösség. Ezt az utolsó szalmaszálat nem
engedhetjük el!
Különösen a jelenlegi, egyént, közösséget,
nemzetet próbára tevô idôben van szükségünk
igazi túlélôkre, példaadókra.
Ezért hívom és várom a minden megpróbáltatás ellenére életvidám, csupaszív, szeretettôl
sugárzó Gyuri bácsit a Szentföldi Nacionából.
Jöjjön, hogy tanuljuk meg tôle, amit mindig
hangoztat:
„Ne siránkozzunk… Cselekedjünk, építsünk…” Igazi, erôs közösséget.
Kôszegi Zoltán

Nemzetközi
Holokauszt
Emléknap
Január 27-én tartották Budapesten a
Nemzetközi Holokauszt Emléknapot,
amely az auschwitzi haláltábor 1945ös felszabadításának 64. évfordulójára
esik. Az ENSZ-közgyûlés január 27-ét
2005. november 1-jén nyilvánította
Nemzetközi Holokauszt Emléknappá.
Az egyhangúlag elfogadott határozat
hangsúlyozza „az emlékezés és a tanítás kötelességét”, hogy a jövô nemzedékei megismerjék a hatmillió, túlnyomórészt zsidó áldozatot követelô
náci tömeggyilkosságok történetét.
Budapesten 2004 óta mûködik a Holokauszt Emlékközpont, amelynek udvarán, az épületet körülölelô 8 méter
magas fal belsô oldalán állítottak emléket a magyarországi áldozatoknak, itt
állították fel 2007-ben az Elveszett
Közösségek Tornyát is.
Ezen az üvegtornyon 1441 település
neve olvasható, azoké a helységeké,
ahol az 1944-ben hatósági erôszakkal
véghezvitt deportálások miatt ma nincs
zsidó közösség. A központ állandó kiállítása a magyar zsidók és a romák
szenvedéseit, üldöztetését és legyilkolását eleveníti fel.

PILINSZKY JÁNOS

Egy KZ láger falára
Ahova estél, ott maradsz.
A mindenségbôl ezt az egyet,
ezt az egyetlen egy helyet,
de ezt azután megszerezted.
Menekül elôled a táj.
Lehet az ház, malom vagy nyárfa,
minden csak küszködik veled,
mintha a semmiben mutálna.
De most már te nem is tágitasz.
Megvakitottunk? Szemmel tartasz.
Kifosztottunk? Meggazdagodtál.
Némán, némán is reánkvallasz.
2009. február
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II. Tavaszköszöntô
Fitnesz- és
Egészségnap
A Szimultán Sport és Kulturális
Egyesület együttmûködve az Ifjúsági, Sport és Idegenforgalmi Bizottsággal és a Rádió Dabassal az idei
esztendôben is megrendezi a II. Tavaszköszöntô Fitnesz- és Egészségnapot. A rendezvényre a Dabas-Diego Sportcsarnokban kerül sor március 14-én délelôtt 10.00 órai kezdettel, s várhatóan délután 18.00kor fejezôdik be.
A tavalyi esztendôben sikeresen
útjára induló télbúcsúztató sportnap
folytatásaként idén is nagyon nagy
szeretettel várunk minden kedves
mozgás- és egészségrajongót egy
teljes napon át, a fittség jegyében! A
rendezvényre kilátogatók hazai neves aerobikoktatók óráin vehetnek
részt, különbözô módszerekkel felmérhetik egészségi állapotukat,
emellett számos kiállítói standon vásárolhatnak és bôvíthetik a témával
kapcsolatos ismereteiket.
Fellépôink lesznek: Szalka Andrea, Szentgyörgyi Rómeó, Czanik
Balázs, Czanik Krisztián... és még
sokan mások!!
A program INGYENES!!!!!!!!!!
A rendezvénnyel kapcsolatos további információk a www.dabasds.hu, vagy a www.szimultan.eu internetes portálról szerezhetôk be.
BB

Újhartyáni munkahelyre
angol nyelvtudással
könyvelôt keresünk.
A jelentkezéseket
az info@humancentrum.hu
e-mail címre várjuk.
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Magyar Kupa – férfi kézilabda
A legjobb négy közé jutásért játszik a Dabas-Diego KC csapata. Az ellenfél a március 7én sorra kerülô Csurgó–Gyöngyös mérkôzés gyôztese lesz. A rangadóra március 10-én
19.00 órakor kerül sor a dabasi sportcsarnokban. Ha az idôpont változna, a Rádió Dabas
segítségével tájékoztatjuk szurkolóinkat.
A Dabas-Diego KC tavaszi mérkôzései
2009. február 22. 18.00
Makói KC–Dabas-Diego KC
2009. március 01. 18.00
Dabas-Diego KC–Erste-Békési FKC
2009. március 07. 18.00
Ózdi KC–Dabas-Diego KC
2009. március 15. 18.00
Dabas-Diego KC–P&P FKC Kiskunfélegyháza
2009. március 21. 18.00
Nyíregyházi KSE–Dabas-Diego KC
2009. április 05. 18.00
Dabas-Diego KC–FTC
2009. április 25. 18.00
Kiskôrös KSK–Dabas-Diego KC
2009. május 03. 18.00
Dabas-Diego KC–Tisza Volán II.-Dorozsma
2009. május 10. 17.00
DKC-Miskolc–Dabas-Diego KC
2009. május 16. 18.00
Dabas-Diego KC–Orosházi FKSE
2009. május 28. 18.00
Balassagyarmati Kábel SE–Dabas-Diego KC

A férfi kézilabda egyesület kéri a szurkolókat, hogy adójuk 1%-ának
felajánlásával támogassák az egyesület mûködését.
Az egyesület neve: Dabas VSE K.C. Adószáma: 18692598-1-13

Labdarúgás
Megkezdte a felkészülést a tavaszi bajnoki szezonra Keresztúri András vezetésével
az FC Dabas SE felnôtt csapata. Január 19-én találkoztak elôször a játékosok a sári sporttelepen, ahol megismerkedhettek a labdarúgócsapat állományában történt
változásokkal.
A keretbôl öten távoztak és lapzártáig három új játékos érkezett. A tavaszi rajtra
ideális felkészülési lehetôséget biztosít a villanyvilágítással ellátott mûfüves pálya.
Bízunk abban, hogy a zökkenômentes felkészülés meglátszik majd a csapat szereplésében tavasszal.
A vezetés a bajnokság középmezônyébe várja a csapatot. A másik cél, hogy az idei
esztendôben kialakuljon a csapat magja, amely a következô bajnoki évadban harcba
szállhat akár a dobogós helyezésért is.
FC Dabas SE felkészülési mérkôzések idôpontjai:
2009. 02. 10. kedd
18.00 FC Dabas –Mór
2009. 02. 13. péntek 19.00 FC Dabas SE–ESMTK
2009. 02. 16. hétfô
18.00 FC Dabas–Hernád
2009. 02. 18. szerda 17.00 FC Dabas–BKV
2009. 02. 20. péntek 18.00 FC Dabas–Újlengyel
2009. 02. 22. vasárnap 13.00 FC Dabas–Szatmárnémeti
2009. 02. 24. kedd
17.00 FC Dabas–MTK/B
2009. 02. 27. péntek 18.30 FC Dabas–Pilis
2009. 03. 01. vasárnap 14.30 FC Dabas–Dunaharaszti
Az elsô bajnoki mérkôzés idôpontja március 8. vasárnap 14.30 a Monor csapata
ellen. Amint elkészül a bajnokság véglegesített sorsolása, azt a Dabasi Újságban
megjelentetjük.
BB
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Dakaros magyarok – magyaros Dakar

Thierry Sabine 30 évvel ezelôtt megálmodott afrikai kalandtúrája idén DélAmerikába költözött, nem kevés nemzetközi és hazai visszhangot kiváltva. A nemzetközi sajtó fôleg a környezetvédelemtôl
és az értelmetlen halálesetektôl, a magyar
média pedig a honfitársaink gáncsoskodásától volt hangos. Hogy mi is történt
pontosan, mi volt az indíték, az mára
annyi verzióban kering az újságok hasábjain, hogy szurkoló legyen a talpán, aki
kiássa a sivatagi homokból. Ami biztos:
Palik László, a Dakarok történetében
egyedülálló 12., Szaller Zoltánék pedig a
11. helyen száguldottak a cél felé a 14.
szelektív szakaszon, amikor a Dakar mindenható atyja saját biztonságuk érdekében mindenkit kiterelt a pályáról. Akkor
mindenki elfogadta azt az idôbüntetést,
amit a szervezôk kikalkuláltak a csapatoknak, ám ahogy ez lenni szokott, ez az
eredmény nem tetszett másoknak. Azok a
versenyzôk, akik a lefújás elôtt teljesítették a szakaszt, óvást nyújtottak be, amelyben kevesellték a büntetést, és a Dakar
szellemiségére hivatkozva jóval súlyosabb

MODERN

retorziót követeltek. A jóváhagyott 12
órás idôbüntetés miatt Palikék és Szallerék is a 21. helyre szorultak vissza. A szomorú és elgondolkodtató az egészben,
hogy a büntetést egy magyar, Szalay Balázs kérte a szervezôktôl (nem mellesleg ô
is tagja a bizottságnak). Szomorú és elgondolkodtató, hogy ez az ország nem
tud örülni mások sikereinek, nem tud
irigység nélkül osztozni a diadalban, nem
képes összetartani, mindig rosszkor és
rossz helyen akar „magyarkodni”. A
kapott segítséget oly hamar elfelejtik,
elég csak arra gondolni, hogy Szallerék
megálltak, segítettek, szereltek, amikor
Szalayék kamionja a homoktengerben rekedt, nem sajnálták az idôt arra, hogy segítsenek egy baráton. Nem a Palik Racing
Teamet szeretném magasztalni, hanem
azt szeretném érzékeltetni, hogy pont
azok, vágták sarokba ezt az elvet, akik a
Dakar szellemiségére hivatkoztak. Hiszen
oly sokszor hangoztatták korábban, hogy
nem a gyôzelem a fontos, hanem teljesíteni ezt az embertelen küzdelmet, segíteni
nemzetiségtôl függetlenül a bajbajutottakon, és magyarként összetartani! Most
mégis hirtelen az eredmények, a szponzorok, a pénz lett a fontos. Tényleg ilyenek
vagyunk mi magyarok? Már nem elég a
politikában szembemenni egymással, a
sportot is tönkre kell tennünk, önbecsülésünkkel együtt?
Szerintem nem ilyenek vagyunk! Van
még büszkeségünk. Minden magyar és
minden dabasi büszke lehet városunk

FEDETT,

FÛTÖTT

szülöttére, Szaller Zoltánra és csapatára,
akik a megfeszített küzdelemben végül a
10. helyen értek célba, és kategóriájuk
legjobbjai lettek. Aki figyelemmel követi
a technikai sportokat, az tudja, hogy mekkora is az értéke ennek a sikernek. Aki pedig csak most kezd érdeklôdni utánuk, az
ne a magyar cikkeket böngéssze, hanem a
külföldi lapokat, ôk nem vitatják el az
eredményeket, objektívebben írnak róluk.
Karlik Dóra
Végeredmények:
Autósok:
Palik Racing Team
(Palik/Darázsi – Nissan)
Szalay Dakar Team
(Szalay/Bunkoczi – Opel)
Liszi László/Fenesi József
(Mitsubishi)
Kamionok:
Palik Racing Team
(Szaller Zoltán, Pócsik László,
Csitári Tibor – MAN)
Motorosok:
Dési János (KTM)

TÉRBEN

EGÉSZ

21. hely
22. hely
52. hely

10. hely
61. hely

TÉLEN

Teniszoktatás
A Szimultán Sport és Kulturális Egyesület tovább bôvítette a sportolási lehetôségek kínálatát a teniszszakosztály elindításával, amelyben elsôsorban az utánpótlás-neveléssel foglalkozik. Mára már több mint negyven gyermek ismerkedik a sportággal, a kor igényeinek
megfelelô sporttelepen. Oktatásukat a Testnevelési Egyetem hallgatója, Kereszty Dániel,
aki maga is versenyzik, és Völgyi Judit szakedzô végzi. A szakosztályba hatéves kortól egészen a középiskolás korosztályig várják a tenisszel ismerkedni vágyókat. Az idei esztendôtôl a legügyesebb sportolók a számukra megfelelô korosztályos bajnokságokban is
indulnak, ezáltal a teniszszakág is bekapcsolódik a versenysportba. A gyerekek edzéseit,
a versenyekre történô felkészülést két keménytalajú teniszpályán, téliesített, fûtött sátor
biztosítja. A szakosztály szolgáltatását fiúk és lányok egyaránt igénybe veszik és vehetik.
A versenysport és az utánpótlásképzés mellett az egyesület várja mindazok jelentkezését is, akik szabadidôs tevékenységként kívánnak foglalkozni a tenisszel, vagy egyszerûen csak mozogni vágynak. Jelentkezni lehet az egyesület székhelyén a Bartók Béla út 31.
szám alatt, vagy a 06-30/915-1470-es telefonszámon. További információk a www.szimultan.eu internetes oldalon.
Szerk.
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