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Méltósággal emlékeztünk

Akik leraklák
az alapkövet

Fotók: Karlik Dóra

Hol vannak a katonák?...
Valentyik Anna énekel

Murányi László
verset mond

1884. június 25-én, azaz 125 éve született és 92 esztendeje hunyt el Gyóni
(Áchim) Géza, az a költô, akinek versei milliókat lelkesítettek az elsô világháború idején.
Dabas Város Önkormányzata, a Gyóni Evangélikus Egyházközség és a Gyóni
Géza Nyugdíjasklub együtt rendezte meg június 20-án, szombaton azt a bensôséges emlékünnepséget, amelynek alkalmával egy város közössége emlékezett a költôre. A rendezvény a gyóni evangélikus templomban istentisztelettel
kezdôdött, majd az ünneplô közönség elhelyezte a kegyelet koszorúit a parókia
falán lévô emléktáblánál. Az ünnepélyes koszorúzást követôen a megemlékezés a gyóni Kegyeleti parkban folytatódott, ahol sor került az ôsz folyamán felállítandó Gyóni Géza-szobor alapkôletételére.
Délután a gyóni evangélikus templomban Murányi László Gyóni Gézaversösszeállításával emlékeztünk a költôre. A hely szelleme, az átélt elôadásmód, a versek örökérvényû mondanivalója maradandó élményt nyújtott a
közönség számára.
Szerk.

Kossuth László-évforduló a református templomban

Sztavinovszky Gyôzôné,
a könyv lektora
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Június 12-én, péntek este Kossuth László halálára
(1839. június 13., Alsódabas) emlékeztünk a dabasi református templomban. A Kossuth-koszorút ôrzô falak
között kialakult bensôséges hangulat, a környezet puritán tisztasága keretbe foglalta az emlékezô szavakat,
a Kossuth családot méltató beszédeket. Dabas Város
Önkormányzata ebbôl az alkalomból jelentette meg
Dabas város történelmi értékei címû sorozatának második kötetét, az elsôhöz hasonlóan Czagányi László
helytörténész tollából. A könyvet Sztavinovszky
Gyôzôné lektorálta, és ô is mutatta be az érdeklôdôknek. A rendezvény végén a szerzô dedikálta A
dabasi Kossuth-hagyományok alapjai címû mûvet,
amely városunk gazdag helytörténeti anyagának újabb
részletét menti át az utókornak.
K. Á.
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Közösségépítés és vándorkupa

Zelovicsné Hornyák Mária

A szekérhúzás nehéz feladat

Fotók: Karlik Dóra

Dabas Város Önkormányzata június 30án tartotta Köztisztviselôk-napi ünnepségét a Halász Móricz-kúriában. A rendezvény ünnepélyes részében a Múzsák Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény növendékei köszöntötték rövid koncertjükkel a
jelenlévôket. Az ünnepség fontos eseménye volt a Dabas Közszolgálatáért Köztisztviselôi Díj átadása. Ebben az esztendôben Zelovicsné Hornyák Mária, a
Polgármesteri Hivatal pénztárosa vehette
át a megtisztelô kitüntetést. A rendezvény
a hagyományoktól eltérôen közösségépítô
játékokkal, sport- és szellemi vetélkedôkkel folytatódott a kúria kertjében. A
vándorkupát idén a hivatal Igazgatási és
Hatósági Fôosztálya nyerte el. Példamutató lelkesedésük és a mindenre elszánt
versenyszellem méltó jutalma lett ez a
gyôzelem. Köszönjük mindenkinek, aki
ötleteivel, közremûködésével vagy adományával hozzájárult e jó hangulatú renSzerk.
dezvény sikeréhez.

A gyôztes csapat

Jutalomkönyv, palacsinta
Dabas Város Önkormányzata június 20-án rendezte meg hagyományos Palacsintapartiját a Nautilus
étterem kertjében. Ezen a délutánon lógott az esô
lába és a szünidô is elkezdôdött már a táborokkal
és nyaralásokkal, mégis sok gyerek jött el szülei kíséretében az ünnepségre. Városunk kitûnô diákjai
itt vehették át Kôszegi Zoltán polgármestertôl az
Önkormányzat ajándékát, egy-egy jutalomkönyvet
és a díszoklevelet. A rendezvény végén mindenki
kedvére ehetett a többféle ízesítésû, finom palacsintából.
Szerk.
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Egy hivatás ünnepe
Július 1-jén, Semmelweis Ignác születésnapján ünnepelte Dabas Város Önkormányzata a település egészségügyi dolgozóit. Elismerésként Kôszegi Zoltán polgármester adta át a Dabas Egészségügyéért dr. Halász Géza-díjat, amelyet idén
két személy vehetett át. Elsôként dr. Beke Judit gasztroenterológus, ezt követôen
Télessy Istvánné nyugalmazott gyógyszerész részesült a kitüntetô elismerésben.
A rendezvény a Múzsák Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény mûvész-tanárainak hangversenyével zárult, valamint Szalontai Eszter és Mátyás Deziré operaés musical-elôadásában gyönyörködhetett a közönség.

Hivatástudat és környezetvédelem

Emberszeretet és szakmai felkészültség

Dabas Város Képviselôtestülete elismerésben részesítette Télessy Istvánnét, aki idén fejezte be városunkban, a sári Korona
Patikában, aktív gyógyszerészi munkáját. Télessy
Istvánné diplomáját kitüntetéssel a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán
1954-ben vette át. 1957tôl férjével, Télessy Istvánnal együtt vezették a dabasi gyógyszertárat. Gyógyszerészi
pályája mellett az 1960-as években a szakorvosi rendelôintézetben laborvezetôként is dolgozott. Férjével közös munkája révén
a Dabasi Gyógyszertár a környék legnagyobb és legismertebb
patikája lett. A gyógyszerészi hivatás iránti elkötelezettségét igazolja, hogy munkáját több mint öt évtizeden keresztül végezte.
Családja és férje iránti szeretetét bizonyította azzal, hogy vállalta a gyógyszertári munka nagy részét, annak érdekében, hogy
férje járási fôgyógyszerészként irányítani, koordinálni tudja a járás gyógyszerészeinek toxikológiai ellenôrzô, ismeretterjesztô és
egészségnevelô tevékenységét.
Télessy István a Dabasi Városszépítô Egyesület Elnöke,
elkötelezett környezetvédô volt. Emlékét ôrzi az évente átadott „Dabas Város Környezetvédelméért Télessy István-díj”.
Télessy Istvánné férjének 1990-ben bekövetkezett halála után,
1991-ben Dabas-Sáriban „Korona Patika” néven új gyógyszertárat alapított, melynek vezetésétôl ebben az esztendôben
vált meg.

Dr. Beke Judit, a Dr. Halász Géza Szakorvosi
Rendelôintézet orvosa
diplomáját summa cum
laude eredménnyel a
Budapesti Semmelweis
Orvostudományi Egyetemen 1982-ben vette át.
Belgyógyászatból 1989ben, gasztroenterológiából 1992-ben eredményes szakvizsgát tett.
1995. szeptember 19tôl a Dabasi Szakorvosi Rendelôintézetbe került, ahol belgyógyász és gasztroenterológusi tevékenységet végez.
Az intézet dolgozói, a háziorvosok és páciensei, akár
szakmai úton, akár betegként kerültek vele kapcsolatba,
valamennyien meggyôzôdhettek korrektségérôl, szakmai
felkészültségérôl és ôszinte segítôkészségérôl.
Betegei felé nyugalmat, biztonságot sugároz minden szava, cselekedete. Türelemmel, empátiával végzi munkáját.
Sorsukat figyelemmel kíséri az osztályon történô jelentkezéstôl a teljes gyógyulásig.
Dr. Beke Judit az Orvosi Mûszerrel a Daganatos Betegségek Korai Felismeréséért intézeti alapítvány elnöki tisztét
tölti be, és a szakorvosi rendelôintézet vezetô testületének
is tagja. Mindkét minôségében az intézet szakmai
fejlôdéséhez, jövôjének építéséhez nagy segítséget nyújt.
Egyenessége, tisztánlátása, emberszeretete mindannyiunk
számára példaértéket képvisel.
Szerk.
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Néhány héttel ezelôtt, július 10-én elsô alkalommal rendeztük
meg 20 éves városunkban a 20 km-es kerékpártúrát. A szervezô
csapatot a Kisdabasért Egyesület, a Rádió Dabas, valamint a Polgármesteri Kabinetiroda stábja alkotta.
Ezzel a rendezvénnyel szerettük volna megszólítani városunkban a kerékpárral közlekedôk közösségét, hogy a település különbözô részeit végigkerekezve, a dabasiak összetartozását erôsítsük.
A túra útvonalának kialakításában fontos szempont volt, hogy minél több utcát érintve tegyük meg a távot. A résztvevôk regisztrációját követôen este hat órakor indult el a több mint száz fôbôl álló
konvoj Sári irányába. A túra folyamán minden városrészben egyegy megállóhelyen frissítôvel, harapnivalóval várták a résztvevôket.
Így miközben megpihentünk a Sári Rétesház és Tájház közötti
területen, ismét megízlelhettük a páratlan sári rétest, s az út további megállóinál, a Kisdabasért Egyesület Házánál, a gyóni Halász
Móricz-kúriában és a Városházánál is vendégül láttuk a kitartó
bicikliseket. A résztvevôk zord idôvel dacoló kitartása méltóképpen
szimbolizálja városi közösségünk összetartozását, a közösen véghez vitt próbatételek fontosságát.
A program végén mindenki ajándékpólót és emléklapot

Fotók: Karlik Dóra

20 ÉV, 20 KM AZ EGÉSZSÉGES VÁROSI KÖZÖSSÉGÉRT

kapott, valamint a szervezôk kisorsoltak egy kerékpárt Surman
István felajánlásából, amellyel egy testvérpár lett gazdagabb.
Reméljük, hogy a július 10-i túra egy sikeres sorozat kezdetét
jelentette. Célunk, hogy az év hátralévô részében minden városrészt bekapcsoljunk a kerékpáros programunkba.
Feldman László
az Alpolgármesteri Kabinetiroda munkatársa

Feledhetetlen tôserdei kirándulás
Egy kánikulai hétvégi kirándulás húsz
csökkentlátó embert kovácsolt össze
kellemes programjaival, élményeivel
és az ezekbôl származó emlékekkel.
Ez az évente egy alkalommal szervezett kiruccanás az idén egy sorstárs,
Roicsikné Edit meghívására és az alpolgármester asszony hozzájárulásából jött létre. Vendéglátóink a tôserdei víkendház szépen ápolt kertjé-

ben várták a tagokat szendviccsel,
üdítôvel, kávéval. A társaság fele
strandos programot választott, a többiek az ebéd elôkészületeivel foglalkoztak: a bográcsban pirult a hagyma,
kalákában zajlott a krumplihámozás az
ízletesre sikerült virslis, kolbászos
paprikás krumplihoz.
A meleg fogadtatás, a békés környezet nagyon jó közösségi hangulatot

teremtett, és mindnyájunk számára
csodálatos, örömteli élményt adott. A
régi és új klubtagok és családtagjaik
közti vidám beszélgetések, a kellemes
barátkozás kitöltötte mindannyiunk
délutánját. Az autóbuszon hazafelé
mindnyájan boldogan emlegettük
vendéglátónkat, a szervezôket, és hálásak voltunk a szép napért.
Dr. Farkas Annamária
2009. július–augusztus

Dabas 5

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Az augusztus 20-i Szent István-napi ünnepség programja
(Augusztus 20. 18.00 óra, a sári Faluház elôtti téren)
Polgármesteri köszöntô
Az új kenyér megáldása és megszentelése
(a kenyéráldást Pásztor Gyôzô kanonok celebrálja)
Az ünnepi mûsorban közremûködnek a Napsugár
Óvoda Margaréta csoportjának növendékei, a Rozmaring Hagyományôrzô Népdalkör, a Bazsalicska Citeracsoport, a Sári Néptánccsoport, a Szent János Katolikus Általános Iskola és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákjai

Munkarendváltozás
a Városházán és
az Okmányirodában
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,
hogy Dabas Város Polgármesteri Hivatala és Okmányirodája a 1/2009.
sz. SZMM rendelet értelmében
2009. augusztus 21-én (péntek)
munkaszüneti nap miatt ZÁRVA tart.

20.00 Bál
22.00 Tûzijáték

A munkaszüneti nap a 2009.
augusztus 29-i (szombat) munkanapon kerül pótlásra. Ügyfélfogadás:

Tehetségkutató verseny

8.00–12.00 óra között, a pénteki
munkarend szerint.

a XI. Dabasi Napok keretében
Dabas Város Önkormányzata harmadik alkalommal hirdeti meg
tehetségkutató versenyét a Dabason élô fiatalok számára,

„Dabasi Talentumok 2009” címmel
Célunk a különbözô elôadói mûfajokban
kimagasló teljesítményeket nyújtó 6–35
év közötti ifjak felkutatása, valamint az
elôzô évek bemutatkozásai alapján, a
tehetségek számbavétele, elismerése,
továbbá városunk lakóival való megismertetése.
Kérünk tehát mindenkit a dabasi talentumok támogatására, hogy ne kallódjanak el és sokáig megôrizhessék nagyszerû adottságaikat. Biztassuk ôket közösen a versenyen való részvételre.
A meghirdetett kategóriák:
1. vers- és prózamondás
(magyar nyelven)
2. hangszeres elôadás
3. ének
4. tánc
5. egyéb pl. fitnesz, paródia
A jelentkezés feltételei:
• Dabasi lakhely
• Elôzetes szaktanári meghallgatás, elbírálás
• Az elôadott produkció idôtartama max.
3–4 perc
• Egy személy több kategóriában is nevezhet
• A verseny egyéni. Kivéve a tánc kategóriában, ahol páros is lehet
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A meghirdetett korcsoportok:
• Általános iskola alsó tagozat
• Általános iskola felsô tagozat
• Középiskolás
• Felnôtt, 18–35 év közötti
A verseny lebonyolítása:
A kategóriánkénti elôdöntôk után, 2009.
szeptember 18-án délután 16.00 órától a
Dabasi Sportcsarnokban rendezzük meg
a „Dabasi Talentumok” gálamûsorát,
melyre Dabas város minél több polgárát
szeretettel várjuk.
Az elôdöntök idôpontjai, helyszínei:
Szeptember 15. 15.00 óra, Halász Móricz kúria – ének, hangszeres, elôadás
Szeptember 16. 15.00 óra, Kossuth
Mûvelôdési Központ – tánc és egyéb
Szeptember 17. 15.00 óra, Városháza –
vers- és prózamondás
Jelentkezni a Kabinetirodában beszerezhetô jelentkezési lapon a Kabinetirodában
vagy Kotán Sándornénál lehet.
Határidô: 2009. szeptember 12.
Érdeklôdni:Kotán Sándornénál a Kossuth Lajos Általános Iskolában, telefon:
360-396,vagy a Polgármesteri Kabinetirodában, telefon: 561-230
a Polgármesteri Kabinetiroda munkatársai

Garajszki Gábor jegyzô

Rétes-utca programajánló
A Sári Napok részprogramjaként Dabas Város Önkormányzata ismét megrendezi a Rétes-utcát, amelyre augusztus 21-én kerül sor. A sikeres rendezvény most kiegészül egy nagyszabású
jubileumi futballgálával, amely három
jelentôs évforduló köré csoportosul.
Ebben az esztendôben lett 60 éves az
FC Dabas, 20 éve nyert bajnokságot a
csapat, 20 éve vált várossá Dabas.
A nap programjai:
12.00: A csapatok tradicionális
felvonulása zenekari kísérettel
a Faluháztól a focipályáig
Futballmérkôzések:
13.00 Dabas Öregfiúk–Kalinkovó
14.45 1989-es ifi bajnok–
Budapest Honvéd senior
16.30 1989-es felnôtt bajnokcsapat–
Cegléd
16.00 Kirakodás a Rétes-utcán
18.00 Ünnepélyes megnyitó
19.00 Testvértelepülési oklevél átadása
Kalinkovó hivatalos küldöttségének
Utcabál
Helyszínek: Sári Faluház,
Rétesház és Tájház, sári focipálya
Fellépôk: Presso Band,
Dance Band, Kéknefelejcs és
Szederinda Citeracsoport
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TESTÜLETI HÍREK
A testület 2009. június 29-én tartott rendes
ülésén elfogadott hét rendeletet a Dabas Város 2009. évi költségvetésérôl szóló 7/2009.
(II. 16.) sz. rendelet módosításáról:
28/2009. (VI. 29.) sz. rendelet, 29/2009.
(VI. 29.) sz. rendelet, 30/2009. (VI. 29.) sz.
rendelet, 31/2009. (VI. 29.) sz. rendelet,
31/2009. (VI. 29.) sz. rendelet, 32/2009.
(VI. 29.) sz. rendelet, 33/2009. (VI. 29.) sz.
rendelet.
A testület nem egyöntetûen 35/2009. (VI.
29.) sz. rendeletével módosította a Város
Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2006.
(VI. 22.) sz. ÖK rendeletét, miszerint az
elôzetes véleményezett kertépítészeti terv
alapján 25%-ra csökkenti a zöldfelületet a
Szent István téren.
A testület döntött az 1. sz. Napköziotthonos Óvoda, a Múzsák Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, a Gyóni Géza Általános Iskola intézményvezetôinek megválasztásáról.
Az 1. sz. Napköziotthonos Óvoda vezetésével Mrázné Csernák Ilonát, a MÚZSÁK
AMI vezetésével Kovács Évát, a Gyóni Géza
Általános Iskola vezetésével pedig Kotán
Sándort bízta meg 5 évre. A testület a tûzoltó parancsnoki álláshely betöltésére kiírt

pályázat elbírálásig, ill. a parancsnoki
poszt betöltéséig Branyiczky Márk tûzoltó
századost bízta meg a parancsnoki feladatok és teendôk teljes jogkörben, jogszabályoknak megfelelô betöltésével, illetve
ellátásával.
***
A testület pályázatokkal kapcsolatos döntései között határozott arról, hogy Gyóni Géza
születésének 125. évfordulója alkalmából a
gyóni városrészben, a Kossuth Lajos út és
Vasút utca keresztezôdésénél található közterületi park területén elhelyezendô szobor
finanszírozásához szükséges költségek egy
részének elôteremtésére a Magyar Mûvelôdési Intézet és Képzômûvészeti Lektorátushoz nyújt be pályázatot.
A testület szintén pályázat benyújtásáról
döntött a Közép-Magyarországi Operatív
Program keretében „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” c. pályázati felhívásra.
A pályázat tárgya: Dabas, Vörösmarty
Mihály utca kétoldali kerékpársáv kialakítása, az igényelt támogatás 140 000 000
Ft, saját forrás 35 000 000 Ft.
Testületi döntés alapján az Önkormányzat szintén pályázatot nyújt be a KözépMagyarországi Operatív Program keretében
„Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” c.
pályázati felhívására. A pályázat tárgya:

A testület elfogadta a 36/2009. (VII. 7.) számú rendeletét az oktatási és szociális intézményekben alkalmazható nyersanyagnormák, térítési díjak és eladási árak megállapításáról. A rendelet alapján Dabas Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben
az élelmezési nyersanyagnormák, térítési díjak és a szolgáltató által alkalmazható eladási árak az alábbiak szerint alakulnak:
Étkezési norma
Nyersanyag
Térítési díj
Eladási ár
Áfa-val növelt
norma
eladási ár
Óvoda gyermek
341 Ft
426 Ft
512 Ft
640 Ft
Óvoda felnôtt
219 Ft
411 Ft
329 Ft
411 Ft
Általános Iskola
259 Ft
324 Ft
389 Ft
486 Ft
gyermekebéd
Általános Iskola
409 Ft
511 Ft
614 Ft
768 Ft
napközi
Általános Iskola
301 Ft
564 Ft
451 Ft
564 Ft
felnôttebéd
Szociálisebéd
259 Ft
486 Ft
389 Ft
486 Ft
Fogy. napk.otthona
381 Ft
476 Ft
572 Ft
715 Ft
ebéd-uzsonna
Fogy. napk. felnôtt301 Ft
564 Ft
451 Ft
564 Ft
ebéd
Szakképzô Iskola
284 Ft
355 Ft
426 Ft
533 Ft
tanulóebéd
Szakképzô Iskola
434 Ft
542 Ft
651 Ft
814 Ft
reggeli, vacsora
Szakképzô Iskola
301 Ft
564 Ft
451 Ft
564 Ft

Dabas, Tabáni utca optikailag elválasztott
gyalog- és kerékpárút kialakítása, igényelt
támogatás 70 000 000 Ft, saját forrás
17 500 000 Ft.
A testület döntött arról, hogy pályázatot
nyújt be a Kompetencia alapú oktatás,
egyenlô hozzáférés – Innovatív intézményekben (TÁMOP- 3.1.4/09/1) pályázati felhívásra a 2. sz. Napköziotthonos Óvoda és
a Kossuth Lajos Általános Iskola vonatkozásában.
A testület elfogadta a korábbi pályázatokról szóló tájékoztatót.
***
A testület elfogadta a települési közoktatási
esélyegyenlôségi terv módosítását.
A testület hozzájárult a dabasi 3865/49.
hrsz.-ú Óvoda megnevezésû 3173 m2 nagyságú és a 3865/50 hrsz.-ú Általános Iskola
megnevezésû, 2 ha 2160 m2 nagyságú ingatlanok megosztásához.
A képviselôk döntöttek arról, hogy a
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelôintézet
meglévô fôépületének homlokzatfelújítását
a rendelôintézet fejlesztésével együtt
elvégeztetik, s ehhez az Önkormányzat
50 000 000 Ft-ot biztosít.
A testület támogatta a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzatot abban a törekvésében, hogy a 7026, 7031 és 7032 hrsz.-ú
Egyház utcai önkormányzati ingatlanok
mezôgazdasági mûvelésre, kertészkedésre alkalmas részeit térítés nélkül mûvelhessék, 2010. szeptember 30-ig, s ehhez
350 000 Ft támogatást biztosított.
***
A testület zárt ülésen szociális tárgyú fellebbezéseket bírált el.
A Képviselô-testület 2009. július 7-i rendkívüli ülésén hozzájárult, a 2253/1, 2253/2
és a 2253/4 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó
osztatlan közös tulajdon megszüntetéséhez
az Önkormányzat és a Castrum Kft. között,
valamint az Önkormányzat és a Passage
Társasház között.
A képviselôk módosították a DASZOFE
Nonprofit Kft. alapító okiratát, és a következô tevékenységi körökkel egészítették
ki: megvételre kijelölt ingatlanok megvásárlása, terület-elôkészítési munkák irányítása, közterületek rendezési munkáinak irányítása, az Önkormányzat beruházásában megvalósuló egyes létesítmények esetében a beruházói feladatok
ellátása, a magánvállalkozások építési
tevékenységének koordinálása, az akció
mindenkori pénzügyi egyensúlyának biz-
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tosítása, adminisztratív, információs feladatok ellátása.
Az Önkormányzat a városközpont felújítási
tervét az alábbi kiegészítésekkel fogadta el:
– A Bartók B. út–Vörösmarty út csomópontjánál lévô transzformátor áthelyezését tartalmazza a program.
– A Jubileumi Parkban Zenepavilon ne épüljön meg, a világítás kiépítése csak 1 sétány
mellett legyen, a játszótér körbe legyen kerítve, a futópálya kiépítésre kerüljön, de a
tornaszerek nem.
– A Kaszinónál 20 millió forint helyett 5 millió forintot tervezzenek, ebbôl a parkolót
építsék meg.
– A Piaccsarnok megépítését, a Kossuth Lajos Általános Iskola felújítását a terv szerint elfogadja.
– A gimnázium fôbejáratának áthelyezése
szerepeljen a programban, de költséget ne
rendeljenek hozzá.
– Kerüljön be a programba új Szent Istvánszobor 8 millió forint összegben.
– A burkolatokat és a közvilágítást a bemutatottak szerint fogadja el.
A képviselôk felhatalmazták a tervezôket,
hogy 10 millió forintig átcsoportosítást végezzenek a költségvetésben.
***
A testület zárt ülésen szociális tárgyú fellebbezést bírált el.
A Képviselô-testület 2009. július 29-i rendes ülésén elfogadta a 37/2009. (VII. 29.) számú rendeletét a Társult Önkormányzatok
„Együtt” Segítôszolgálatainál alkalmazható
személyi térítési díjak megállapításáról, miszerint az intézményben szeptember 1-jétôl a
személyi térítési díjak az alábbiak szerint alakulnak:

Szociális étkezés:
I. kategória
bruttó 243 Ft/adag
II. kategória
bruttó 284 Ft/adag
III. kategória
bruttó 351 Ft/adag
Szállítási költség
136 Ft/adag
Házi segítségnyújtás:
I. kategória
18 Ft/óra
II. kategória
68 Ft/óra
Jelzôrendszeres házi segítségnyújtás:
931 Ft/hó
Közösségi ellátás:
ingyenes
***
A Képviselô-testület a Kossuth Zsuzsanna
Szakképzô Iskola és Kollégium igazgatójának
Stégner Pétert bízta meg, s meghozta az ezzel kapcsolatos döntéseket.
A testület jóváhagyta a Kossuth Zsuzsanna
Szakképzô Iskola és Kollégium pedagógiai
programjának módosítását, továbbá engedélyezte a gimnáziumi felnôtt oktatás nappali
évfolyamon 11. F osztályban a maximális létszámtól (35 fô) való eltérést 20%-kal (42 fôre).
A testület döntött arról is, hogy kérelmezi az
Oktatási Hivataltól a maximális osztálylétszámtól 20%-kal való eltérés engedélyezését
(35 fôrôl 42 fôre) a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola és Kollégiumban a 11. évfolyamon az 1/11/A (élelmiszer-, vegyiáru-eladó)
osztály esetében, mivel saját hatáskörben
nincs lehetôsége a létszámemelés engedélyezésére.
A testület – figyelemmel az osztályok számának csökkenésére – a Kossuth Lajos Általános Iskolában a 2009/2010-es tanévtôl csökkentette a korábban meghatározott kötelezôen
alkalmazandó pedagóguslétszámot.
A testület jóváhagyta a 2. sz. Napköziotthonos Óvoda házirendjének módosítását.
A Képviselô-testület módosította a költség-

vetési szervek alapító okiratát, hogy az Önkormányzat a MÁK hiánypótlási felszólításainak
eleget tegyen.
***
A döntéshozók elfogadták Dabas Város módosított Integrált Városfejlesztési Stratégiáját.
A testület felkérte a jegyzôt és a polgármestert, hogy a Szép u., Báthori u., Május 1. út,
Falu T. u. és Erkel F. utcákban kihelyezett
súlykorlátozó táblák betartatását a rendôrséggel és a közterület-felügyelôkkel kényszerítse
ki, továbbá határozott arról, hogy felhívja a
Chemität Kft. ügyvezetôjének figyelmét a korábbi vállalásának betartására, mely szerint a
Csarnok utcát a Dinnyés Lajos utcával összekötô földutat a teherforgalom számára alkalmassá teszi.
***
A Képviselô-testület döntött arról, hogy az Önkormányzat belép a Dél Pest Megye Kincsei
Turisztikai Egyesületbe annak bírósági bejegyzése után, és abban az esetben, ha
KMOP-2008-3.1.2/C Turisztikai Desztinációs
Menedzsment Szervezetek Támogatása pályázati felhívásra a Ceglédi Többcélú Kistérségi
Társulás és a Felsôhomokhátság Vidékfejlesztési Egyesület által közösen beadott pályázat
nyer, turisztikai kompetenciáit középtávú
együttmûködési megállapodásban átadja a
Dél-Pest Megyei Kincsei Turisztikai Egyesület
néven létrehívandó turisztikai desztinációs
menedzsment szervezetnek. A Képviselôtestület a megállapodás kidolgozására felkérte
a polgármestert. A testület a 190/2009.
(VI. 29.) számú határozatában a CKÖ
mezôgazdasági termesztéshez biztosított
támogatás összegét további 75 000 Ft-tal kiegészítette.
Dr. Kozák Beatrix

Dabasi-szôlôsi fejlesztések 2009 elsô felében
Az idei év elsô felében nemcsak a Mûvelôdési Házban történtek
fontos fejlesztések, hanem a városrész számos más problémájára
is megpróbáltunk megoldást találni a Városüzemeltetési Osztály
munkatársaival együtt.
A tél végén elôször a Damjanich utca Székely köz utáni szakaszán történt olyan felületi változás, amely jelentôsen megnehezítette az ott lakók közlekedését. A bekövetkezett rendkívüli helyzet,
valamint az útszakasz évek óta fennálló rendezetlensége miatt, a
meglévô kulé útalapra Dabas Város Önkormányzatának finanszírozásával, a Gordiusz Kft. által biztosított kedvezmény mellett
Kozma Tibor helyi vállalkozó közremûködésével valósult meg a
Damjanich utca említett szakaszának murvás felületi zárása. Szintén az elsô félév eredménye, hogy a Tinódi utca menti buszfordu-
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ló parkosítása megtörtént. A buszforduló belsô ívébe a DAKÖV
Kft. segítségével jó minôségû termôföldet hozattunk, amelybôl a
helyi közhasznú munkások színes virágágyást alakítottak ki, s a
buszforduló belsô ívébe is csemete díszfák, díszcserjék kerültek. A
következô hetekben várhatóan megtörténik továbbá a Kinizsi utcai
feszület környezetének rendezése, valamint a szôlôsi ravatalozó
épületének felújítása is.
Fontos, hogy az Önkormányzat által végzett munkálatok mellett, felelôsségteljes polgárokként hétköznapi életünkben mi magunk is lehetôségeink szerint hozzájáruljunk otthonunk, DabasiSzôlôk szépüléséhez. Tegyük közösen!
Feldman László
a Dabasi-Szôlôsi Civil Közösségi és Mûvelôdési Ház vezetôje
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Pályázati lehetôség
közösségépítô programokhoz
Dabas Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bizottsága 125/2009. (VII. 15.) sz. határozatával pályázatot írt ki összesen 1 000 000 Ft erejéig. A pályázatok beadási határideje 2009.
augusztus 31. A pályázaton részt vehetnek a nevelésioktatási és kulturális intézmények, a civil szervezetek, egyházak,
nyugdíjasklubok, magánszemélyek, amennyiben közösségépítô,
kulturális, oktatási programokat, hagyományôrzô, anyanyelvi,
zenei, képzômûvészeti rendezvényeket szerveznek, kiadványok
megjelentetését tervezik, vagy a városi rendezvényekhez kapcsolódnak. Egy pályázó egy pályázati fordulóban maximum két pályázatot nyújthat be, ebben az esetben maximum 50 000 Ft-ra
pályázhat. Amennyiben egy pályázó egy pályázati fordulóban
egy pályázatot nyújt be, maximum 80 000 Ft-ra pályázhat. A Közösség Évére való tekintettel, ha többen közösen nyújtanak be
pályázatot, maximum 100 000 Ft-ra pályázhatnak.
A részletes pályázati kiírás megtekinthetô Dabas Város Polgármesteri Hivatalának hirdetôtábláján és hivatalos honlapján
(www.dabas.hu). A pályázati adatlap letölthetô a www.dabas.hu weboldalról az Önkormányzat/Pályázatok menüpont
alatt, illetve a www.okiszi.hu felületrôl, nyomtatott formában
rendelkezésre áll a Polgármesteri Hivatal (2370 Dabas, Szent
István tér 1/B) 215-as irodájában, továbbá az OKISZI-irodában. A pályázatok megírásához sok sikert kívánunk!
Pásztor Gergely s.k., az OKB elnöke

Felhívás a parlagfû
elleni védekezésre!
A földhasználó köteles a parlagfû virágbimbójának kialakulását
megakadályozni, és ezt követôen ezt az állapotot a vegetációs
idôszak végéig folyamatosan fenntartani.
• A helyszíni ellenôrzést a települések külterületén a vegetációs
idôszak végéig a földhivatalok mezôgazdász munkatársai végzik, míg a belterületen a jegyzô végzi.
• A parlagfûvel fertôzött területek bemérését követôen az adatok 2–5 napon belül továbbításra kerülnek, a közérdekû védekezés elrendelésére jogosult társhatóság, a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság felé.
• A szankciók elkerülése, valamint az allergiában szenvedô embertársaink életének megkönnyítése érdekében kérem a Tisztelt termôföld-tulajdonost/-használót, hogy a parlagfû elleni
védekezést végezze el!
A parlagfû elleni közérdekû védekezés jogszabályi háttere:
• a termôföld védelmérôl szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5. §-a,
• az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérôl szóló 2008. évi
XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése, 50 §-a,
• a parlagfû elleni közérdekû védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekû védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló
221/2008. (VIII. 30.) Kormányrendelet.
Dabasi Körzeti Földhivatal

OKISZI-hírek
Kedves Fiatalok! Reméljük, nem unatkoztatok, és eddig jól
töltöttétek a nyarat. Nekünk nem volt túl sok idônk nyári
lebzselésre, hiszen az OKISZI-ben beindultak az ígért korrepetálások, s így elég sok kisdiáknak tudunk segíteni.
A kollégák zöme a strandon is szolgálatot teljesített, ahol
programjaikkal szórakoztatták a Dabas Város Önkormányzatának jóvoltából ingyenesen ott pihenô ifjúságot.
A dabasi jó tanuló hallgatóknak adható tanulmányi ösztöndíjra idén lehetett elôször jelentkezni, egyelôre páran
használták ki a lehetôséget. Ez az ösztöndíj nem összekeverendô a Bursa Hungaricával, mely szociális alapon jár az arra pályázóknak.
Terveink között szerepel egy felsôoktatási hallgatóknak,
középiskolásoknak tartandó „Bursa Hungarica” fórum
összehozása, ahol jó sok infót szeretnénk rátok zúdítani.
További szép „nyártöltögetést”!
OKISZISEK

Kedves Fiatalok!
Dabas Város Önkormányzata 5/2009. (I. 29.) számú rendeletével tanulmányi ösztöndíjat alapított dabasi hallgatóknak. A rendelet kritériumainak megfelelô felsôfokú tanulmányokat folytató hallgatók abban az esetben pályázhatnak, ha a pályázat benyújtását megelôzô két tanulmányi
félévben legalább 4,5-es tanulmányi átlagot értek el.
A pályázatok benyújtásának határidejét Dabas Város
Önkormányzata 2009. szeptember 30-ig hosszabbította
meg. A pályázatokat – a csatolandó dokumentumokkal
együtt – a rendelet mellékletét képezô adatlapon kell benyújtani, az OKISZI-Irodában vagy a Polgármesteri Hivatal 215-ös irodájában (Humán Iroda, 2370 Dabas, Szent
István tér 1/B).
Bôvebb információ a www.okiszi.hu, illetve a www.dabas.hu weblapokon, illetve a 29/561-267 vagy 29/561-264es telefonszámokon, személyesen a fentebb megjelölt irodákban.
OKISZI-munkatársak

Füzetcsomag az iskolakezdéshez
Dabas Város Önkormányzata az idei iskolai év anyagi terheinek megkönnyítése céljából egy kezdô füzetcsomagot adományoz minden dabasi diáknak. A Dabason tanulók iskolájukban juthatnak hozzá a csomaghoz. Azok a gyerekek, akik dabasi illetôségûek, de más településen tanulnak, a Polgármesteri Hivatal Gyámhatósági Irodájában, Hóka Olgától vehetik át
a 2000 Ft-os utalványt.
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Anyakönyvi hírek
július 7.

Újszülöttek
Név
Talapka Kincsô Réka
Újvári Zalán
Horváth Levente
Kôvári Áron
Keresztes Nagy Marcell
Pintér Fanni
Csente Vivienn
Garajszki Anna
Tóth Kata
Rafael Jázmin Mónika
Deák Máté
Gubicza Gergely
Czine Renáta
Szabados Ádám
Gogolák-Szabados Attila
Solymosi Réka
Lakatos Attila
Laczkó Barbara
Kovács Alexandra
Vidák Eszter
Pribelszki Anita
Forgács Dóra
Medve Nóra

Születési idô
2009. 05. 17.
2009. 06. 01.
2009. 06. 06.
2009. 06. 07.
2009. 06. 08.
2009. 06. 10.
2009. 06. 12.
2009. 06. 16.
2009. 06. 17.
2009. 06. 19.
2009. 06. 22.
2009. 06. 22.
2009. 06. 26.
2009. 06. 28.
2009. 07. 02.
2009. 07. 02.
2009. 07. 09.
2009. 07. 10.
2009. 07. 15.
2009. 07. 16.
2009. 07. 23.
2009. 07. 24.
2009. 07. 24.

Anyuka neve
Bennárik Judit
Jarábik Tünde
Farkas Edina
Homola Andrea
Valovics Krisztina
Jarábik Melinda
Barta Valéria
Majoros Mariann
Szabados Gabriella
Rafael Mónika
Halász Erzsébet
Kreisz Enikô
Szabó Mariann
Fabók Gabriella
Szabados Veronika
Réti Gabriella
Gáspár Hajnalka
Bozsik Erzsébet
Lakatos Julianna
Gogolák Erika
Varga Veronika
Kovács Mónika
Zsíros Ágnes

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Házasságkötések
2009. június hónapban kötöttek házasságot:
június 6.
Varga András Zoltán–Anka Zsuzsanna
Reketes Emil Róbert–Tilly Orsolya
június 13.
Vámos Gábor–Kancsár Zsuzsanna
június 18.
Somogyi Tibor–Laczkó Erika
június 20.
Nagy Ferenc–Keindl Klára Erzsébet
június 27.
Kaltenecker Gábor–Herman Nikoletta
Szabó Zoltán–Tolnai Beáta
2009. július hónapban kötöttek házasságot:
július 4.
Magyarfi Béla–Kecskeméti Anita
Illés Márton–Ecsedi Brigitta
Gáspár Norbert–Csillik Dóra
július 13.
Molnár Krisztián–Munkácsi Éva
július 18.
Farkas István–Noszkay Zsuzsanna Tímea
Danyis Attila–Mráz Enikô
10 éve (1999-ben) kötöttek házasságot:
július 31.
Csernus Endre–Mráz Judit
Farkas Csaba–Janicsák Zsuzsanna
Csonka Attila–Balog Piroska
20 éve (1989-ben) kötöttek házasságot:
július 7.
Gombár Lénárd–Hliva Judit
Acsai Attila–Zelenák Katalin
Kosztolányi Zoltán–Mráz Éva
25 éve (1984-ben) kötöttek házasságot:
július 6.
Kiripóczki László–Csiki Erzsébet
július 7.
Rábai Pál–Andristyák Anna
Fekete József–Prigyeni Erzsébet Emma
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Pataki Ferenc–Radóczy Éva Julianna
Bálint József–Molnár Katalin
július 13.
Szabó József–Farkas Erzsébet
július 21.
Horváth János–Bodzsár Teréz
július 27.
Bozsik József–Fodor Anna
július 28.
Lakos Zoltán Ferenc–Orbázi Ágnes
30 éve (1979-ben) kötöttek házasságot:
július 14.
Rim Ferenc–Precsinszki Erzsébet
július 20.
Ficsor Ferenc–Bennárik Ilona
40 éve (1969-ben) kötöttek házasságot:
július 26.
Miták László–Kolompár Margit
10 éve (1999-ben) kötöttek házasságot:
augusztus 14.
Faragó Norbert–Mráz Márta
augusztus 28.
Kozma Sándor–Dori Edit
Gudmon László–Ötvös Júlia
Balog János–Durai Szilvia
20 éve (1989-ben) kötöttek házasságot:
augusztus 4.
Jurácsik Gábor–Weisz Teréz
Kocsis László–Ullmann Zsuzsanna
augusztus 5.
Faragó Tibor–Kalecz Mária
Kalecz József–Jurászik Erika
augusztus 18.
Takács András–Lakos Mária
augusztus 19.
Petrik László–Oláh Margit Jolán
Svájer Zoltán–Farkas Ilona
augusztus 26.
Holecz István–Buncsák Angyalka
25 éve (1984-ben) kötöttek házasságot:
augusztus 3.
Lantos József–Suhajda Erzsébet
augusztus 11.
Csontos Mihály–Valentin Erika
augusztus 16.
Kovács Sándor–Seres Éva
augusztus 18.
Somogyi András–Precsinszki Judit
augusztus 24.
Bálint Benedek–Surányi Katalin
augusztus 25.
Nyári Pál–Pál Katalin
30 éve (1979-ben) kötöttek házasságot:
augusztus 18.
László Pál–Nagy Ilona
Nagy István–Kováts Andrea
augusztus 25.
Bartuszek János–Gebura Mária
Illés-Tóth József–Janicsák Terézia
40 éve (1969-ben) kötöttek házasságot:
augusztus 9.
Pajor János–Suhajda Terézia

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név
Jurácsik Ferencné
Maurer János
Farkas Mihályné
Pataki István
Gogolák Péterné
Miklósovics Mihályné
Csontos Kálmán
Sztancsik Józsefné
Kancsár Pál

Születési idô
1919. 07. 22.
1919. 08. 04.
1919. 08. 10.
1919. 08. 25.
1918. 07. 27.
1916. 07. 18.
1916. 07. 20.
1911. 07. 08.
1909. 08. 28.

Isten éltesse Önöket sokáig!

Életkor
90 éves
90 éves
90 éves
90 éves
91 éves
93 éves
93 éves
98 éves
100 éves

HITÉLET

Családi istentisztelet
a gyóni evangélikus gyülekezetben
Halottaink
Név
Születési idô
Petrányi Jánosné (Brezony Margit)
1938. 10. 28.
Csókó Károlyné (Kriska Ilona)
1934. 07. 13.
Ujvári Vince
1932. 10. 03.
Mráz Orbánné (Bálint Erzsébet)
1932. 07. 13.
Horváth Ferenc István
1944. 08. 16.
Szever Pálné (Fülöp Mária)
1932. 09. 09.
Szemes Lajosné (Bengô Margit)
1937. 10. 28.
Tökölyi Margareta (Kató Margareta)
1921. 08. 18.
Gogolák Mihályné (Gombár Ilona)
1932. 11. 02.
Sponga István
1922. 12. 26.
Balázs Pálné (Berlich Piroska)
1937. 12. 26.
Kancsár Ilona
1950. 07. 17.
Kálvin László
1928. 02. 12.
Rákóczi Ferencné (Pál Etel)
1918. 05. 10.
Savanyú Lajosné (Bohony Anna)
1910. 09. 07.
Janicsák Lénárdné (Suhajda Erzsébet) 1927. 07. 02.
Szabados István
1961. 04. 25.
Szivák-Tóth Pál
1926. 10. 18.
Végh Sándor
1951. 09. 20.
Hegóczki László
1953. 03. 20.
Sári Imréné (Forgács Terézia)
1919. 08. 16.
Csaba Józsefné (Karacs Mária)
1956. 03. 15.
Juhász László
1964. 05. 31.
Szabados István
1935. 06. 23.
Szabó Györgyné (Pongrácz Mária)
1952. 02. 08.
Domokos Gyuláné (Sebôk Viktória)
1922. 07. 07.
Holecz Istvánné (Suhajda Magdolna)
1938. 03. 19.
Paár László
1967. 06. 29.
Fabók József
1971. 11. 07.
Ujvári Péterné (Volenszki Mária)
1928. 04. 25.
Gebura László
1944. 05. 16.
dr. Budai Miklós
1959. 11. 20.
Szabó Zsigmond
1935. 10. 19.
Sümegi József
1970. 08. 26.
Kancsár István Ferenc
1949. 10. 22.

Halálozás idôp.
2009. 05. 29.
2009. 06. 02.
2009. 06. 03.
2009. 06. 03.
2009. 06. 04.
2009. 06. 05.
2009. 06. 06.
2009. 06. 11.
2009. 06. 11.
2009. 06. 11.
2009. 06. 11.
2009. 06. 12.
2009. 06. 14.
2009. 06. 16.
2009. 06. 17.
2009. 06. 20.
2009. 06. 20.
2009. 06. 21.
2009. 06. 21.
2009. 06. 27.
2009. 06. 28.
2009. 06. 29.
2009. 06. 30.
2009. 07. 01.
2009. 07. 02.
2009. 07. 05.
2009. 07. 05.
2009. 07. 06.
2009. 07. 06.
2009. 07. 10.
2009. 07. 10.
2009. 07. 14.
2009. 07. 20.
2009. 07. 20.
2009. 07. 28.

Osztozunk a családok gyászában.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik Sümegi József temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban együtt éreztek velünk.
Sümegi család

Kisgyermekes szülôként most már mi is nap mint nap megtapasztaljuk
a gyermekneveléssel járó bonyodalmakat. Az egyik legfontosabb újdonság számunkra az, hogy az idônket nem mi osztjuk be. Illetve, ha be is
osztjuk, Hunort, a fiunkat az a legkevésbé sem érdekli. Van, hogy reggel nem akar kikelni az ágyból, van, hogy az istentiszteletre készülve fáradtan esik le a feje, és ágyba kell dugni, de olyan is van, hogy a vasárnapi ebédünket lopva esszük meg, amikor éppen nem akar az anyukája nyakán lógni. Aztán azt is tapasztaljuk, hogy a szolgálatok alatt párhuzamosan mondja a magáét vagy éppen az oltártérbe akar bemenni,
de egyszer már a szószékre is elindult. Summa summárum, a lényeg az,
a szülô akár lelkész, akár gyülekezeti tag, gyerekkel pontban eljutni az
istentiszteletre, és ott nyugodtan hallgatni az Igét nem olyan egyszerû
dolog. Hogy a kecske is jól lakjon és a káposzta is megmaradjon, elindítottuk a családi istentiszteletet. Ezt az alkalmat tehát azoknak szánjuk,
akik a gyermeknevelés miatt egyébként nem jutnának lelki útravalóhoz,
és mindenképpen magukkal akarják hozni a porontyot is. Az elsô alkalom 2009. anyák napján volt, amelyen 10 gyermek és a szüleik vettek
részt. Az érkezéskor mindenki kapott egy kis papírkát, amely valamilyen
berendezési tárgyat ábrázolt. Gitáros énekkel kezdtünk, majd jött a témafelvetés: Otthonom a templom. A könnyen követhetô, ám a gyermekzsivajtól alig hallható játékos prédikációba Betti a gyermekeket is bevonta. A táblán volt egy templom és egy ház. A gyermekek feladata az volt,
hogy amikor ráismertek az igehirdetésbôl arra a berendezési tárgyra,
amelyet érkezéskor a kezükbe kaptak, jelentkezniük kellett, és vagy
jobb, vagy bal oldalra, vagy középre kellett tûzniük. Ezután megint énekeltünk, majd következett az oltárterítô elkészítése. Kiterítettünk egy lepedôt, és a textilfestékkel bekent kezeinkkel lenyomatokat készítettünk
a szivárvány minden színében. Lett pontos és elmosódott, kicsi és nagy,
jobb és bal. A lényeg, hogy ahányan voltunk, annyiféle, de mind egy terítôn. Természetesen a játék folyamatosan zajlott. Az óvodától kaptunk
kölcsön játékokat, amelyeket a hozzáértô kezek rögtön használatba is
vettek azon a 4✕4 m-es szônyegen, amelyet kimondottan erre az alkalomra vásároltunk. Éreztük, hogy az alkalmon Isten áldása volt, részben
azért, mert baleset nem történt, részben pedig azért, mert a szülôk végre felszabadultan lehettek jelen istentiszteleten. Hosszas beszélgetések
és a jövôbeli alkalmak tervezgetése után mindenki jó kedvvel és elégedetten tért haza. Igaz, hogy ezt az istentiszteletet május elsô vasárnapján tartottuk, de megbeszéltük, hogy a továbbiakban minden hónap
második vasárnapján lesz, hogy azok, akik délelôtt a vásárban töltik el
az idejüket, még délután csatlakozhassanak hozzánk.
• A családi istentisztelet idôpontja: szeptembertôl júniusig minden hónap második vasárnapján 16.00 óra.
• A tanévnyitó istentisztelet idôpontja: 2009. augusztus 30. 10.00 óra.
Szeretettel várjuk alkalmainkra mindazokat, aki lelkileg feltöltôdve akarják a következô hetet elkezdeni.

Köszönetet mondunk mindenkinek, aki Kálvin László nyugdíjas
iskolaigazgató temetésén részt vett, sírjára virágot, koszorút
helyezett el, vagy bármilyen más módon részvétét fejezte ki.
Kálvin család

Erôs vár a mi Istenünk!
László Milán lelkész
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A dabasi református egyházközség hírei

A dabas-gyóni református egyházközség hírei

Állandó gyülekezeti alkalmaink:
Templomi istentiszteletek vasárnap délelôtt 10.00 órakor
Új kenyér ünnepe: augusztus 23-án 10.00 órakor úrvacsorai istentisztelet a templomban
Tanévnyitó istentisztelet: augusztus 30. 10.00 óra
Gyülekezeti nap:
egész nap programokkal szeptember 5-én 10.00 órától
• vendégeink az inárcsi testvérgyülekezet tagjai
• kiállítás a Valentyik család falvédôgyûjteményébôl (házi áldások)
Helyszín: Református Gyülekezeti Ház, Dabas, Kossuth L. u. 2.
Monostori Ferenc orgonahangversenye
szeptember 19-én 17.00 órai kezdettel
Helyszín: Református templom, Dabas
Énekkart szervezünk!
Induló énekkarunkba énekelni szeretô jelentkezôket várunk.
Jelentkezés a 360-228-as telefonszámon.
Szíves figyelmükbe ajánljuk honlapunkat: http://www.parokia.hu/
lap/dabasi-reformatus-egyhazkozseg/cikk/mutat/bemutatkozas/
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár a Református Gyülekezet.

Istentiszteletek a megszokott rendben minden vasárnap délelôtt
10.00 órakor a gyóni református templomban.
Aug. 28-án 18.00 órakor úrvacsora elôkészítô istentisztelet a templomban. Utána imaközösség a betegekért, gyászolókért.
Aug. 30-án 10.00 órakor az Új kenyérért való hálaadó istentisztelet
úrvacsoraosztással a templomban
Aug. 30-án 16.00 órától gyülekezeti fordított nap a gyülekezeti
házban.
Szept. 13-án 10.00 órakor tanévnyitó istentiszteletet tartunk a
templomban.
Minden kedves gyülekezeti és gyülekezeten kívüli testvért szeretettel várunk alkalmainkra.

A sári katolikus egyházközség hírei
Szeptember 1. vasárnap 8.30:
Ünnepélyes tanévnyitó diákmise
Szeptember 20. vasárnap: a mánteleki kápolna búcsúja
14.30 Körmenet
15.00 Szabadtéri szentmise

Influenza-pandémia!
Vegyük komolyan!
Pandémia: olyan járvány, amely nagy terület populációját fertôzi meg.

Az utóbbi néhány évtizedben számos új vírus okozta betegség jelent meg. Legismertebb közülük a HIV-fertôzés, de az Ebola, az úgynevezett west-Nile vírus,
SARS, madárinfluenza esetek is nagy aggodalmat váltottak ki.
Az orthomyxo csoportba tartozó influenzavírusok régóta velünk vannak. A B és C típusok kevésbé veszélyesek, az eddigi világjárványokat az A típus változatai okozták
(pl. H2N2, H3N2, H: haemaglutinin, N:
neuronaminidáz).
1918-ban a H1N1 altípus okozta spanyolnátha 20 millió áldozatot követelt, és
az 1957-es Ázsiai, majd az 1968-as Honkongi is világjárványt okozott. A nagyszámú megbetegedésnek és halálozásnak az az
oka, hogy az úgynevezett antigén shift (a
vírus megváltozása) miatt új altípus alakul
ki, ezért az immunrendszer képtelen a
fertôzéssel bármit is kezdeni, hisz a lappangási idô igen rövid.
Az I. világháború utáni járványt egy
disznóban „megvadult” vírus okozta. Most
Mexikóban robbant ki a betegség, oka az
itt tapasztalt ember–állat együttélésre, zsúfoltságra, rossz higiéniai körülményekre
vezethetô vissza. Ezt sertésinfluenzának
nevezik, mert az új vírus négy genetikai
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összetevôjébôl kettô az állatot megbetegítô
influenzából származik. A járvány jelentôségét mutatja, hogy az adatok szerint
ebben az országban az elmúlt hónapokban
a betegség okozta kár megközelítette a
70 milliárd dollárt. Tömeges megbetegedést eddig a járvány kiindulási területén, az
USA-ban és Új-Zélandon észleltek. Európában Spanyolországban és Angliában a
leggyakoribb.
Jelenleg a járvány elsô hullámát éljük, a
fertôzés világszerte nem tömeges és a kórlefolyás sem súlyos. Kb. minden 200. betegre jutott egy haláleset, ez a normál influenza esetén 1:1000-hez. Ismert, hogy
idehaza is volt már egy halálos áldozat.
A betegség cseppfertôzéssel terjed, obligált pathogén, azaz mindenkit megbetegít.
Leggyakrabban azonban a várandósok, a
krónikus betegek és a gyermekek fertôzôdnek. Ahogy telik az idô, a vírus egyre
„vadabb”. Angliában a legutóbbi 4120
betegbôl 20 haláleset volt, a fertôzések

többsége már nem behurcolt. Az eddigi
11 000 betegbôl 800 került kórházba és az
esetek 15%-ában volt szövôdmény. Az
USA-ban van a legtöbb beteg – a legutóbbi egy hétben 51 halálos kimenetelû fertôzés volt. Becslés szerint az ôszi-téli
várható szezonális influenzajárvány idején,
ha a vírus tovább változna, a világ lakosságának akár 30%-a is érintetté válhat.
Mit tehetünk a fenyegetés ellen? A védekezés komplex. Ismerni kell a tüneteket:
a 38 °C-nál nagyobb hirtelen kialakuló láz,
légúti tünetek, ízületi és izomfájdalom esetén kell influenzára gondolni (garatváladékból gyorsteszttel kimutatható a vírus.)
Az orvos dönti el, hogy a vírus elleni
gyógyszer mellett (pl.: Taminflu) szükséges lehet-e antibiotikum is. Az utóbbi
években derült ki, hogy az influenzaszerû
fertôzések csak körülbelül 40%-át okozták
vírusok, a többiért baktériumok voltak felelôsek. Valószínûleg majd kétszer kell
adni a védôoltást, elôállításuk világszerte
gôzerôvel folyik.
Mi magunk is tehetünk az egészségünkért. A megelôzés alapja, hogy lehetôleg
kerüljük az epidémiás gócokat és feltétlenül
fontos a megfelelô higiénia (szájmaszk,
kézmosás). Az influenza elleni védôoltást a
kardiológiai is megbecsüli: tömeges megbetegedés esetén ugyanis gyakoribb a heveny szívinfarktus is és ezek száma is csökkenthetô a sikeres védekezéssel.
Dr. Neuwald Jenô kardiológus
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A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
2009. szeptember havi programjai
Kossuth Ház Galéria
(2370 Dabas, Kossuth László u. 19.)
KIÁLLÍTÁS

II. DABASI KISTÉRSÉGI MÛKEDVELÔ
KÉPZÔMÛVÉSZEK KIÁLLÍTÁSA
Megnyitó idôpontja:
2009. szeptember 19. szombat 11.00 óra
Helyszín: Kossuth Ház Galéria
A kultúrházak éjjel-nappal országos
rendezvényhez csatlakozva,
a Galéria a megnyitó napján
20.00 óráig nyitva tart.

A kiállítás megtekinthetô:
Szeptember 19.–október 22. között
H.–P.: 9.00–17.00 óráig. Hétvégén elôre
egyeztetett idôpontban. (Tel.: 29/362-545)
Kossuth Mûvelôdési Ház
(2370 Dabas, Szent István u. 58.)
RENDEZVÉNYEK

2009. szeptember 22. kedd 18.00 óra
„Fiatal dabasi tehetségek, hírességek”
Interjúmûsor Ordasi Brigitta vezetésével,
a meghívottak tehetséges
dabasi fiatalok lesznek

CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAI

Kékibolya népdalkör:
csütörtök 18.00–20.00 óráig
Orchidea népdalkör:
kedd 17.00–19.00 óráig
Városi Nyugdíjas Klub programjai:
szeptember 12. szombat
Dabas Városi Nyugdíjas Klub
Népdalköre: kedd 17.00–18.00 óráig
Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub
programjai:
szeptember 5. szombat
Baba-Mama Klub:
páros héten kedd 15.00 óra
Szarvasbangó Amatôr Fotóklub :
páratlan héten kedd 18.00 óra,
páros héten csütörtök 18.00 óra

Elsôk között a legelsô

A Halász Móricz-kúria augusztusi programjai

A Demján Sándor által létrehozott Prima Primissima Alapítvány kuratóriuma oktatás kategóriában Prima-díjra jelölte Kosztolányi Gyulát, a
Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola nyugállományba vonult igazgatóját. A Kossuth-díjjal egyenértékûnek mondható elismerést Kosztolányi Gyula két egyetemi professzorral együtt veheti át december 4-én,
a Magyar Vállalkozók Napja alkalmából, a Mûvészetek Palotájában.
December 3-án arról is dönt a kuratórium, hogy a három jelölt közül
ki kap Prima Primissima Díjat. Azt a kitüntetô elismerést a közönség
szavazatai alapján is elnyerheti valaki. A szavazás december 1-jén zárul le. A tíz kategóriában jelölt harminc személy közül az kapja meg a
Prima Primissima Díjat, akire a legtöbb szavazat érkezik.
Kedves Dabasiak! Szavazzanak minél többen a www.primaprimissima.hu-n Kosztolányi Gyulára, hogy Dabasnak ne csak Primája, de
Primissimája is legyen!
– szerk. –

Augusztus 17. (hétfô)
Anyatej Világnapja 16.00 órai kezdettel
A rendezvény programja:
Megnyitó • Dr. Jákli Györgyi gyermekorvos
Természetesen anyatejjel • Faragó Sándorné védônô
A szeretet nyelve • Bálintné Reiszki Zsuzsanna védônô
Kötetlen beszélgetés
Helyszín: Halász Móricz-kúria
(2373 Dabas-Gyón, Kossuth Lajos u. 7.)
Augusztus 27. (csütörtök)
14.00–15.30-ig Nyári dobolás óvodásoknak és iskolásoknak
Helyszín: Halász Móricz-kúria

PEST MEGYEI VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ
TALÁLKOZÓ VOLT BUDAPESTEN
A Pest Megyei Közmûvelôdési Intézet által harmadik alkalommal megrendezett megmérettetésen a megyébôl 94 általános
iskolai tanuló vett részt, közöttük a Dabason megrendezett Kistérségi vers- és prózamondó találkozó továbbjutói. A zsûri véleménye alapján az eddigi legszínvonalasabb verseny volt a mostani. A Dabasi kistérségbôl továbbjutott versmondók közül többen
elôkelô helyezést értek el.

Állandó programjaink:
Kéthetente szerdán Baba-mama klub 16.00–18.00-ig
Hetente csütörtökönként színjátszó próba 16.00–18.00-ig
Asszonytorna 17.30–18.30
A LazulAlánc együttes próbája 18.00–20.00-ig
Érdeklôdni lehet a 06-29/367-160-as telefonszámon
A Halász–Szánthó Emlékszoba és Velikovszki Pál Emlékszoba
is látogatható minden hétköznap 8.00–16.00-ig.

Prózamondó eredmények:
1–2. oszt. kategória
I. helyezés: Mátyus Dániel – Dabas
3–4. oszt. kategória
I. helyezés: Brabanti Kristóf – Újhartyán
III. helyezés: Urbán Jonatán – Inárcs
7–8. oszt. kategória II. helyezés: Urbán Dávid – Inárcs
Versmondó eredmények:
1–2. oszt. kategória II. helyezés: Szilágyi Izabella – Dabas
3–4. oszt. kategória Különdíj: Pádár Fruzsina – Dabas
2009. július–augusztus
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„Apa, én szívesen visszamennék a gyermekkorodba!”
Családi Nap a Kisdabasért Egyesület szervezésében

Június 27-én Kôszegi Zoltán polgármester
nyitotta meg a Retro Játék Kiállítást, a
Családi Nap keretén belül. Egyesületünk
délután, két órától várta a kikapcsolódni
vágyókat és az érdeklôdôket. Számos közös
programmal és idôutazással tölthették idejüket a vendégek. A kiállítást többhetes
munka elôzte meg. Sok családból érkeztek
hozzánk játékok, fényképek, és mindezek-

kel együtt emlékek. Jó volt látni az emberek arcát, mikor a tárgyakra pillantottak.
Régi örömök, elfeledett gyermekkor, szívekben élô emberek. A termekben nemcsak tárgyak voltak, hanem kalandok, barátok, történetek. A felnôttek nosztalgiázása
mellett a gyermekek csodálkozása is óriási
élmény volt. Kisiskolás és óvodás lurkók
olykor nehezen tudták megállni, hogy ne

„ÖSSZEFOGÁS A TUDÁSÉRT”
4. osztályosok városi vetélkedôje
Ma már sokféle versenyen mérhetik
össze felkészültségüket a diákok. Április
23-án iskolánk, a dabasi Kossuth Lajos
Általános Iskola hívta városi vetélkedôre településünk 4. osztályos tanulóit. Témául az 1848/49-es szabadságharc diadalmas hadjáratait és a világosi
fegyverletételt választottuk, melynek
160. évfordulóját ünnepeljük az idén.
Célul tûztük ki a szabadságharc eseményeinek felidézésével az önfeláldozó
hazaszeretet, a nemzeti összetartozás
érzésének erôsítését, valamint a kiemelkedô történelmi személyiségek példáján
keresztül a hazafiságra nevelést. Fontosnak véltük a történelmi emlékek és
hagyományok feltárását és ápolását,
melyek segítségével tovább építhetjük
az intézményeink közötti szorosabb
kapcsolatot.
Versenyünk túlmutatott a tananyag-
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hoz kötôdô ismereteken, már amennyire
ez megoldható volt. Jelmondatunk:
„Sokszínû cselekvés – sokoldalú ember!”
A vetélkedôn az emberi sokszínûségre
építve, a diákok szellemi kiválóságaira,
testi ügyességükre, kreativitásukra és
mûvészi alkotóképességükre voltunk kíváncsiak. Hangsúlyoztuk, hogy a résztvevôk játékosan és könnyedén mutassák
be alkalmazni képes tudásukat, és semmi
ördöngösségre nem kell számítaniuk.
Helyszínül uszodás épületünk emeleti auláját választottuk, ahová 7 csapat
érkezett, összesen 28 fôvel és kísérô tanáraikkal. A megnyitó után iskolánk tanulóinak ünnepi mûsorát láthattuk,
majd a versengés következett. Az alábbi
területeken kellett bizonyítaniuk résztvevôinknek: történelem, zene, festészet,
térképen tájékozódás, szónoklat- és
ügyességi verseny, s végül keresztrejt-

érintsék meg a számukra ismeretlen játékokat. A zenélô körhinta és a muzsikáló
ház a terem ablakában rendkívül csalogató
volt. Épp úgy, mint az óriási babagyûjtemény. Autók, kisvasutak, ólomkatonák, régi mesekönyvek és megannyi múltbéli
tárgy várta a vendégeket.
A szellem és lélek táplálása mellett a
testünkrôl sem feledkeztünk meg. Igazi
gasztronómiai finomságokkal, székelykáposztával és házi készítésû süteményekkel
kínáltuk látogatóinkat. A sport sem maradt
el, volt zsákban futás, kötélhúzás, asztalitenisz, íjászat, csocsó, rugós asztali foci, kézmûves foglalkozás, logikai játékok, arcfestés stb. A Családi Napon közel százan voltunk, a kiállításunkat viszont jóval többen
látták. A megnyitó utáni héten vendégeink
voltak még városunk óvodásai, valamint a
felvidéki és csángó gyermekek is, akik az
idôutazás mellett szerény vendéglátásban
is részesültek egyesületünknél.
Várunk továbbra is mindenkit egyesületünk rendezvényeire! A soron következôk:

vény. A feladatok az életkori sajátosságokhoz illesztve játékosan kerültek
színre. Elôzetesen lakóhelyünk szabadságharcos emlékeinek felkutatását kapták a versenyzôk, majd valamelyikrôl
rajzolniuk kellett az általuk választott
technikával. Az így elkészített munkákat is értékeltük. A városi kiválóságokból álló zsûrinek idônként nem is volt
könnyû dolga a pontozáskor. A zsûri elnöke Sztavinovszky Gyôzôné tanárnô
és helytörténész, tagjai Tapodi Katalin,
a Mûvelôdési Központ igazgatója és
Boros Krisztina, az Apáczai Kiadó szakreferense voltak.
Az értékelô rangsorolás perceit kézmûves foglalkozásokkal és közös daltanulással töltöttük ki.
A verseny eredménye:
I. hely Kossuth Lajos Általános Iskola
(Dabas), csapattagok: Farkas Dániel
4. b, Somodi Kristóf 4. a, Gogolák Réka 4. b, Szabó Nóra 4. c
II. hely Kossuth Lajos Általános Iskola
(Dabas), csapattagok: Kirschteuer
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minden hónapban a dabasi vásárnapot
megelôzô szombaton délelôtt Bababörzét
és Bolhapiacot szervezünk, amelyen használt, otthon már feleslegessé vált tárgyakat
árulni, vásárolni egyaránt lehet.
Úgy gondoljuk, hogy a Közösség Évében igazi közösségépítô rendezvényt sikerült megszerveznünk. Köszönjük minden
vendégünknek, hogy megtiszteltek bennünket részvételükkel, boldogok vagyunk,
hogy valamennyi korosztálynak sikerült jókedvet, örömet szereznünk.
„Kisdabasért” Egyesület

Gergô 4. a, Magda Zsófia 4. a, Farkas
Petra 4. a, Kôvágó Lili 4. c
Felkészítô tanár: Sümegi Józsefné
III. hely: Gyóni Géza Általános Iskola
(Dabas-Gyón), csapattagok: Leimeter
Kitti, Kovács Réka, Lakos Tamara, Garajszki Máté, felkészítô tanárok: Hendéné Újvári Andrea, Pergelné Dori Ágnes
Gratulálunk nekik és minden résztvevônek!
Vetélkedônk színvonalas megrendezését támogatták, melyért ezúton is köszönetet mondunk: Dabas Város Önkormányzata, Budapest Bank Nyrt., Kaldiker Kft., El Diablo étterem, Zóna Kft.,
Tokai család, Apáczai Tankönyvkiadó.
Azt gondoljuk, ezen a napon nem történelmet tanítottunk, de sajátos módon
történelmi szemléletet közvetítettünk, s
változatos formákon át a múlt megismerésére, reális értékelésére neveltünk.
Iskolánk névadójához és a történelmi
esemény jelentôségéhez méltóan ünnepeltünk a tanítványainkkal.
Dormány Józsefné versenyszervezô

Fotó: Karlik Dóra

Csángó tábor a városi strandon

Dabas Város Önkormányzata nyári tábort szervezett „Magyar–magyar barátság” címmel határon túli magyar ajkú
gyermekek számára, 2009. június 29. és
július 8. között a városi strandon. A táborban két földrajzi terület felsôs diákjai
vettek részt, a Bákó környéki csángó gyerekek 21-en, a felvidéki régióból (Királyfiakarcsáról) 10-en érkeztek hozzánk.
A tábor célja az volt, hogy segítsünk a
gyermekeknek az iskolaválasztásban, a
felzárkóztatásban, önazonosságuk, önismeretük, nemzettudatuk fejlesztésében.
Az erdei iskola jellegû tábor minden napján lazább, oldottabb szerkezetû, beszélgetôs jellegû, sok demonstratív anyagot
tartalmazó tanórákon, szinte játszva sajátíthattak el a diákok ismereteket magyar
irodalomból, történelembôl, földrajzból,
biológiából, de gyakorlati jellegû kémiaórákon is részt vesznek. A tanórák helyszíne a Halász Móricz-kúria volt. A „komoly” tantárgyak sorát énekórák, kézmûves foglalkozások, tánctanulás oldotta,
valamint sok sportolási lehetôséget is kínáltunk számukra. Reggelente úszni tanultak, délutánonként labdajátékokban
vehettek részt.
A tanórákon kívül több kirándulást is
szerveztünk vendégeinknek, Budapesten
jártak, és a Mátyás-templomban népviseletben énekelték a Boldogasszony
Anyánk kezdetû egyházi éneket, a mise
részvevôi meghatottan hallgatták ôket.
Kecskemétre is ellátogattak, ahol részt
vettek a játszóházi foglalkozásokon és bejárták a város szép fôterét. A Magyarországi Szlovákok Napján szeretettel lát-

ták vendégül ôket a szervezôk. Az Áldos
Egyesület jóvoltából kilátogattak a Nyilasba is, ahol megismerkedtek a jurta életmóddal és belekóstolhattak az íjászkodásba is.
Amerre jártak, mindenhol szeretet és
rokonszenv övezte ôket, mindenki arra
törekedett, hogy adjon valamit ezeknek a
gyerekeknek: mosolyt, jó szót, ajándékot.
Igazi barátságok alakultak ki, ezért az elválás nem ment könnyen. Volt sírás, szomorúság a búcsúzásnál. Nehéz volt elszakadni a tanároktól, a barátoktól, a fogadott „keresztszülôktôl”.
Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult a csángó és felvidéki diákok ellátásához, oktatásához, a kellemes környezet, a
jó közérzet megteremtéséhez. Köszönjük
a tábor fôszervezôjének és vezetôjének,
dr. Megyeriné Takács Máriának önfeláldozó munkáját. Köszönjük azoknak a pedagógusoknak, akik önkéntesen, minden
ellenszolgáltatás nélkül szakítottak idôt
nyári szünidejükbôl a gyerekek tanítására.
Ôk név szerint a következôk: dr. Megyeriné Takács Mária, Feldman László, Zsótér Gabriella, Villand József, Benkô Zoltán, Petrányi József, Berecz Kati, Mrázné
Kosztolányi Judit, Kabai Jolán, Kissné
Kabai Zsuzsa, Papp Györgyné, Kuli Imre, Nagyváradi Tibor.
Támogatóink voltak: Prohászka Csaba, a városi strand vezetôje, Rádió Dabas,
Misi Pizzéria, Music Bowling Pizzéria
(Újhartyán), Wellis Magyarország Kft.,
Vogtland Kft., Kôszegi József péksége,
Bor Imréné, Palermo cukrászda, Bálint
Józsefné, Lovassy Ádám.
– ui –
2009. július–augusztus
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Fotók: Karlik Dóra

Születésnap rádiós módra

A születésnapok mindig jó alkalmak arra,
hogy számot vessünk az elmúlt évvel.
Nincs ez másként egy rádió életében sem.
A Rádió Dabas stábja az elmúlt egy évben
is szorgosan dolgozott azért, hogy minden
fültulajdonos jól érezze magát a bôrében,
minden hír célba érjen, minden kérés teljesüljön és minden kóbor állat hazataláljon.
Hogy jól végeztük-e munkánkat, nehéz
megmondani, de a Gallup Intézet által májusban elkészített hivatalos reprezentatív
felmérésen elért 40%-os hallgatottsági
eredmény azt mutatta, jó úton járunk.
Fontosnak tartjuk, hogy szavaink ne csak
üres léggömbként szálljanak az éterben,
hanem tartalom, sôt tett is legyen mögötte. Ezért folytatjuk azokat az eseményeket,
ahol hallgatóink és partnereink segítségével egy élhetôbb közösséget tudunk létrehozni (jótékonykodás, adománygyûjtés,
véradás stb.), hiszen közös jelmondatunk
lett: „gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan”.
Második születésnapunkhoz közeledve
belôlünk is kibújt a nagy gyerek és már
alig vártuk a bulit. Elôtte azonban úgy
döntöttünk, felrázzuk a környéket és útra
keltünk. A Rádió Dabas elsô roadshow-ja
a dabasi strandról indult, majd Inárcson,
Ócsán, Örkényen és Alsónémedin keresztül tért vissza Dabasra. Ezalatt a közel egy
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hét alatt megpróbáltuk felébreszteni a
reggel még kissé álmos településeket játékokkal, nyereményekkel és persze élô kívánságmûsorral.
Július 31-én, pénteken reggel pedig jó
házigazdaként nekiláttunk az elôkészületeknek. Már kora reggeltôl szorgosan fújtuk a lufikat, amibôl úgy tûnik soha nincs
elég, ácsoltuk a színpadot, díszítettük a
teret, elhoztuk a hatalmas tortánkat. A stúdióban is gôzerôvel folyt a munka, megállás nélkül teljesítettük a kéréseket, nosztalgiáztunk, fogadtuk a rengeteg gratuláló
hívást. Sôt voltak, akik személyesen
köszöntötték a rádiót, a tavalyi évhez hasonlóan Marcsi és Anikó idén is egy fan-

tasztikus tortával lepte meg a stábot. Délután aztán hiába volt elôre megírt forgatókönyv, mint mindig, most is az élet diktálta a ritmust, de azért a nagy sürgésforgás
közepette beindult a buli. A guitar hero
versenynek köszönhetôen kiderült, hogy
két igazi bajnoka is van Dabasnak ebben a
játékban, a táncversenyen a parkett ördögei is összemérték tudásukat, sôt bátor tûzoltóink idén sem riadtak vissza a feladattól és remekül lebonyolították mind a sörhas, mind pedig a vizespóló-versenyt.
Késôbb a több száz regisztráló között gazdára talált a „rádiós robogó”, majd a tömeggel közösen elfújtuk a két szál gyertyát
tortánkon, kisebb hurrikánt okozva ezzel a
Szent István téren. Miután a hatalmas torta rövid idô alatt a célzónákba került, megkezdôdött a hajnalig tartó fergeteges retro
party DJ Szuri és DJ Lacó vezénylésével.
Köszönjük mindenkinek, aki eljött és
velünk ünnepelt, aki pedig nem jutott el,
jövôre bepótolhatja. De addig sem tûnünk
el, hiszen a 93.4-en éjjel-nappal szól a Rádió Dabas, ahol azt is megtudhatod, mi
lesz a következô dobásunk, csak maradj velünk továbbra is.
Köszönet azoknak, akik nélkül nem jöhetett volna létre a buli: Dabas Város
Önkormányzata, Multi Motor Bringa –
Yamaha Surman, Alsónémedi és Vidéke
Takarékszövetkezet, Palermo Cukrászda,
El Diablo Étterem, Witzing Tüzépker –
Hufbau Barkácsáruház, Hyundai Dabas,
ConcorDance Táncegyesület, Kári-Ker
97 Kft., Silver-Vend Kft., Open House
Ingatlan Iroda.

www.radiodabas.hu

Az elsô szakmai nap
Megtartotta elsô szakmai napját a Rádió Dabas. A kétéves születésnaphoz közeledve a Rádió
Dabas szerkesztôsége elhatározta, hogy a két év tapasztalatait, élményeit megvitatják a helyi és a
regionális média képviselôvel. A Rádió Dabas megalakulása óta fontosnak tartja, hogy minden médiummal szoros kapcsolatot építsen ki, hiszen közösek a célok. A rendezvényre július 30-án
11.00 órakor a Dabas Motel rendezvénytermében került sor, ahol mindenki bemutatta tevékenységét, annak célcsoportját, megosztotta problémáit. A vételkörzetbôl az eseményen részt vett a
Dabas Televízió stábja, a Kistérségi Híd szerkesztôsége, az Odafigyelô, Dabasi Újság fôszerkesztôje és a Mária Rádió. A szakmai napot Újvári Tibor, a Rádió Dabas vezetôje, dr. Szûcs Lajos,
a térség országgyûlési képviselôje, Radeczky András, a Helyi Rádiók Országos Egyesületének
elnöke és Németh István, a kalocsai Korona Rádió vezetôje nyitotta meg. A rendezvényt
Kôszegi Zoltán, Dabas Város polgármesterének beszéde zárta.
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A dabasi „Ötök” és a
„Fivérek és nôvérek” találkozója
„Fivérek és nôvérek vagyunk!” Fogyatékossággal élôk és
épek találkozója, rehabilitációs eszközök kiállítása és vására. Klagenfurt, Ausztria 2009. április 28–30.
Ezen a nemzetközi találkozón intézményünk már másodszor
vesz részt. A dabasi Reménysugár Fogyatékosok Napközijét
idén öten képviseltük: Gattyán István (22) Örkénybôl, Karácsony Erzsébet (25) Dabas-Besnyôrôl, Petrányi Renáta (25)
és Ballai János (18) Dabas-Sáriból.
A csoportot Mikesy György igazgató vezette. A szervezésben a váci testvérintézményünk segített. Az út költségeinek
fedezésére a váci püspökség 200 ezer, a váci Rotary Club
45 ezer forintot, az Osztrák–Magyar Társulat 150 t-t adományozott. A Klagenfurt–Dabas távolság autóval hét óra,
életszínvonalban kicsit (kicsit?!) több.
Érkezésünk után jött a tájékozódási „futás”, meg kellett
találnunk a szállásunkat. Sikerült! A találkozó nyitóestjén magyar kerekesszékesek, a Gördülô Táncosok mutatták be fergeteges produkciójukat. Az esten fellépett még Napsugaras
Anna magyar jeltánc mûvésznô is. Másnap, 29-én, szerdán
kb. 40 (!) program közül választhattunk. Idén egy kicsivel
több helyet kapott a vásár és a kiállítás, de nem unatkozott
senki, így sem.
Mindent kipróbáltunk, amit tudtunk. Festettünk pólót, nemezeltünk karkötôt, só-liszt gyurmából formákat sütöttünk,
hastáncoltunk, fociztunk. Volt sok labdajáték, sôt vércukorés vérnyomásmérésen is részt vettünk. Délután kirándulni
mentünk. Jártunk három templomban, részt vettünk egy német nyelvû ökumenikus istentiszteleten.
Eljátszották Jézus és Lázár történetét, amelyet jelnyelven is
lehetett „hallani”. Vendéglátóink nagyon igyekeztek, de egy
keleti étel, a félig fôtt rizs kurkumás pulykamellel egyikünk
tetszését sem nyerte el. Jó érzés töltött el, ha arra gondoltunk,
méltán világhírû a magyar konyha… A közeli hegyen szép
kilátót találtunk, ahol a panoráma szépségeit némi gasztronómiával fûszereztük meg, egy szezámos szendvics elfogyasztásával.
A „Minimundus” – a világ kicsiben. Bemutatkoztak a Föld
legszebb épületei makett formájában, közöttük kis játékvonatok és minihajók közlekedtek. Ott volt a gyönyörû Mátyástemplom is a Halász-bástyával. Hol hintaszékbôl néztük az
épületeket, hol gyalogszerrel tettünk felfedezôutakat.
Este ismét óriási ováció fogadta a záróbulin fellépô magyar
Gördülô Táncosokat, a jeltánc mûvésznôt és a tûzzel
zsonglôrködô fiúkat, lányokat. Az osztrák média nagy érdeklôdéssel kísérte a rendezvény minden napját, minket sokat
fényképeztek a fotósok. E-mail címeket vadásztunk egymástól. Este 9-tôl reggel 6-ig utaztunk. Nem volt egyszerû ébren
maradni.
Nagyon szeretnénk visszamenni jövôre. Remélem, a napközibôl, meg a városból másokat is el tudunk majd vinni, ha
sikerül.
(A dabasi „Ötök” úti élményeit lejegyezte: Antal E. Tünde)

Kálvin László, Igazgató Úr!
Kedves Laci bácsi!
Megrendülten állunk ravatalánál. Búcsúzunk.
A Kossuth Lajos Általános Iskola jelenlegi és volt dolgozói, kollégái, diákjai és a magam nevében szeretném
megköszönni, hogy 34 éven át vezette az iskolánkat, hogy
egész életében küzdeni tanított minket – a pedagógus pályán.
Arra tanított, hogy az életnek értéket csak a szolgálat
adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk.
Sokunkat Laci bácsi indított el a pedagógus pályán, tanítványaiból kollégái lettünk.
Tiszteltük a szigorúságáért, szerettük az igazságosságáért és a humoráért.
Halhatatlan mûvön dolgozott.
Több generáció nôtt fel a keze alatt, az egész város
közössége ismerte és szerette.
Laci bácsi Felsôdabas szülötte. 1928-ban született.
1947-ben végzett Kalocsán, az érseki római katolikus
tanítóképzôben.
Kántortanítóként kezdte el több évtizedig tartó pályafutását.
1947–1954-ig tanítói beosztásban, majd 1954–1956ig a felsôdabasi iskola igazgatója.
1956–1988-ig az összevont iskolák igazgatója – egészen nyugdíjazásáig. A nehéz történelmi idôkben, az
1960-as években, amikor az egyházi rendeket feloszlatták, fel merte venni a felsôdabasiak által jól ismert Horváth Júlia apáca tanítónôt, fel merte venni történelemtanárnak Für Lajost, aki feketelistán volt.
Munkája elismeréseként több díjban részesült:
– az oktatásügy kiváló dolgozója
– kiváló dolgozó
– szolgálati emlékérem
– munkavédelemért ezüst fokozat
– Eötvös József Emlékérem
Ôrá valóban érvényesnek az írás szavai:
Dániel könyve, 12. vers, 3-as szakasz
„akik igazságra tanítottak sokakat,
tündökölnek örökkön-örökké,
miként a csillagok.”

Kálvin László, Igazgató Úr!
Laci bácsi!
Isten vele, nyugodjon békében!
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Magyarországi Szlovákok Napja városunkban
nyosságot nyújtottak. A Szlovák Udvarban felállított régiós sátrak bemutatták
az egyes települések jellegzetes népi mesterségeit és gasztronómiai különlegességeit.
A színpadi programokat Kôszegi Zoltán
polgármester és Fuzik János, az Országos
Szlovák Önkormányzat elnöke nyitotta
meg, majd köszöntôt mondott Szlovákia és
Magyarország két jelenlévô legmagasabb
rangú politikusa, Dusan Caplovic miniszterelnök-helyettes és Bajnai Gordon miniszterelnök.
A helyszínre látogatók színpadi kultúrmûsort, néptánc- és népzenei elôadásokat
tekinthettek meg. A helyi kultúrcsoport a
rendezvény színvonalához méltón sikeres
zárószámot, a Sári Szlovák Lakodalmast
mutatta be. A tavalyi esztendôben az „Év
Kulturális Eseménye” díjas produkciót az
idén hagyományos alapokra építve a Rozmaring Népdalkör, a Sári Néptánccsoport
és a rendezvény kedvéért 10 év után újra
összeállt „Vidám Fiúk” Zenekar új formában adták elô. Az elôadást megelôzô szorgalmas munka és a három csoport közös
próbái meghozták a várt sikert.
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2009. július 11-én immáron hetedszer vettek részt a sáriak a XII. Aratónap és Kárpát-medencei Nemzetiségi Napokon, amit Szarvason,
Ezüstszôlôsön rendeztek meg.
Sáriból a Rozmaring Népdalkör és a „Sári hagyományôrzô fiatalok”
néhány lelkes tagja indult a megmérettetésre. Rajtunk kívül számos település képviseltette magát mind az anyaországból, mind a határokon túlról. A sátor feldíszítése és a sorszámhúzás után víg ének kíséretében
vonultunk a gabonamezôre, ahol elfogyasztottuk a hagyományos aratópálinkát és az aratóreggelit, és ezt követôen megkezdôdött az aratás. A
sikeres aratás után részt vettünk a fôzôversenyen; minden csapatnak
feladata volt egy hagyományos ebéd elkészítése. A sáriak bográcsában
habart bableves (zatrepaná fazula) készült, mellé lekváros mákos tészta

ˆ

Idén is arattak a sáriak

ˆ

A hazai szlovákság legkiemelkedôbb eseményét minden évben Szent Cirill és Metód július 5-i ünnepéhez kötôdôen július
elsô szombatján rendezi meg az Országos
Szlovák Önkormányzat más-más szlovákok lakta településen.
Dabas 20 éves városi rangja, a 250 éves
Sári Római Katolikus Templom, a 10 éves
„Rozmaring” Hagyományôrzô Népdalkör
és a Közösség Éve jegyében idén a Sári
Szlovák Önkormányzat is benyújtotta pályázatát a rendezvény megszervezésére. A
nyertes pályázatot követôen a kisebbségi
önkormányzat koordinálásával a sári nevelési és oktatási intézmények, a civil közösségek és a helyi lakosok összefogása és aktív munkája sikeres rendezvényt eredményezett.
Vendégek érkeztek nyolc magyarországi régió szlovák nemzetiségi településeirôl, valamint a szlovákiai Besztercebányáról és Kalinkovóból. A sári római
katolikus templomban kezdôdött a program magyar és szlovák nyelvû ökumenikus ájtatossággal. Az ezt követô ünnepi
díszmeneten az egyes tájegységek népviseleteibe öltözött felvonulók igazi látvá-

A Szlovák Udvar kínálata mellett
alternatív programok közül is választhattak az érdeklôdôk, pl. népi fajátékok,
Sári városrész megtekintése lovaskocsin,
ill. kisvonattal, idegenvezetéssel, valamint Mráz Mátyásné Vera néni „Sári
baba” kiállítása.
A rendezvényt a nap végén zenés táncmulatság, valamint a nap sikeréért dolgozó
rendezôk és szereplôk feszültség-levezetô
nótaestje zárta.
Köszönet illet mindenkit, aki munkájával hozzájárult a rendezvény sikeréhez. Kiemelt köszönet jár a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola munkatársainak a vendégcsoportok koordinálásáért és ebédeltetéséért, a Szent János Katolikus Általános Iskolának a templomi mûsorért és csoportvezetésért, az I. számú Napköziotthonos Óvoda közösségének a Sári és Információs
sátorban való munkájáért és a protokoll
vendégek étkeztetéséért, a DAKE sári
polgárôröknek az ideérkezô csoportok irányításáért és a rendezvény biztosításáért,
valamint a városnézést biztosító lovaskocsisoknak.
Gogolák Kitti, Gogolák Mariann

(makové slí e a lekvárové), valamint káposztás és mákos kalács (kapustník, makovník) került az asztalra. Amíg az ebéd készült, addig csapatunk
tagjai szétszóródtak és megtekinthették a rendezvény egyéb látványosságait és részt vehettek különbözô programokon.
Az eredményhirdetéskor idén sem vallottunk szégyent, hiszen három
díjat is sikerült megszereznünk. Mi kaptuk meg a „legvidámabb aratócsapat”, a „legválasztékosabb aratóebéd” díjat és nálunk találták meg
a „legszemrevalóbb marokszedôt” is Gogolák Mariann személyében.
A díjkiosztó után sor került a Rozmaring Népdalkör elôadására, melyet a
nézôk heves tapssal díjaztak. Ezúton szeretnék gratulálni, és köszönetet
mondani minden egyes résztvevônek, akik fáradozásukkal hozzájárultak
a fenti sikerekhez.
További hasonló eredményeket kívánok nekik!
Bálint Dániel

HAGYOMÁNYAINK
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FEJEZET

A Dabasi Újság hasábjain éppenhogy véget ért a Gyóni Géza
Irodalmi Társaság történetét felelevenítô sorozat, máris új fejezet kezdôdött a költô születése 125. évfordulójára emlékezô
rendezvényekkel. A háttérben zajló elképzelések-események
közül több felgyorsult, nyilvánossá vált. Régi adósságok törlesztésének lehettünk, s remélhetôen lehetünk tanúi…
A közszolgálati médiumokban ritkán süt a nap Gyóni Gézára, ezért kellemes meglepetésként a sort június 7-én –
mindenkit megelôzve – a Magyar Televízió kezdte (m1:
11.15, m2: 14.15). Nemes Takách Ágnes rendezô Gyóni Géza címû filmjében neves színmûvészek: Kubik Anna, Papp
János és Papp Zoltán szerepeltek. A forgatás több helyszínen
történt, de a meghatározó a gyóni evangélikus templomkert
a maga jellegzetes hangulatával. Az emlékszoba relikviáit és
az I. világháborús dokumentumfilm-részleteket kiválóan
építették be a több mint 25 perces alkotásba. Az elhangzott
versek kiválasztásán nyilván lehet vitatkozni, és június 25-én
szerencsés lett volna egy ismétlés, de ezzel együtt is a jeles
alkalomhoz méltó színvonalú produkciót láthattak a nézôk.
Minderrôl azért érdemes ilyen hosszasan szólni, mert ezt
megelôzôen utoljára 1984-ben (!) a Magyar Rádió szentelt
ekkora figyelmet a költô emlékének. Huszonöt évvel ezelôtt
„Gyóni Géza-est Dabason” címmel a jelenlegi Polgármesteri Hivatal nagytermében készült a helyszíni felvétel. Városunk idei helyi rendezvényei június 21-én vasárnap zajlottak.
Egész napra elosztva több helyszínen, sok résztvevôvel és
emelkedett hangulatban. A nap csúcspontjának a készülô
Gyóni Géza-szobor alapkôletétele bizonyult. Voltak torok-

szorító pillanatok, az idôsebb gyóniaknál itt-ott könnycsepp
is csillant. Nem volt ez mindig így, hiszen a költô bohém
életmódja inkább botránykônek, mint követendô példának
számított annak idején az általa megénekelt „csendszeretô,
szántó-vetô, egyszerû nép” szemében. Szerette a társaságot,
a jó bort, a cigányzenét, a mulatozásokat. Például 1908-ban
a Dabas és Vidéke minden elkészült lapszámát ilyen módon
ünnepelték meg barátaival. S amikor a hangulat a tetôpontjára ért, a cimborák nagy ovációval követelték tôle a helyszínen rögtönzött strófákat. Soha nem maradt szégyenben, jól
ment a spontán rímelés, bár a nyomdafestéket érdemlô mûvek nem ezzel a módszerrel készültek… Nagy sikerei voltak
a helybéli földbirtokosok lányainál, ám ezek a szerelmek jobbára csak egy nyárig tartottak, hiszen a jó kiállású, mûvelt
férfinak nem volt egzisztenciája, nem volt partiképes. Jellemzô történet, hogy az egyik dabasi múzsából pl.
jegyzôfeleség lett, aki még nagymama korában is gyakran
fellapozta emlékkönyvében Géza bejegyzéseit. Az édesapja
által kijelölt úton haladva Gyóni Géza is lehetett volna községi jegyzô, de akkor most ki emlékezne egyáltalán a nevére?
Hogy a szoborállításról már ne is szóljunk… A gyóniak emlékezete ebbôl a korból egyetlen vitán felüli pozitív motívumot ôrzött meg: pozsonyi teológusként édesapja gyakran
bízta meg vasárnapi istentiszteletek tartásával. Ilyenkor a
templom zsúfolásig megtelt, mert a szószékrôl csodálatosan
hirdette az igét, beszédeirôl a hívek még évtizedek múltán is
elismerôen nyilatkoztak. Azután jöttek a szép versek a frontról és a hadifogságból, majd a tragikus halálhír. A poétának
mégsem szülôfaluja állított elôször emléktáblát, mert a szép
verseknek kellett az idô segítsége is. Az idô mára láthatóan
elvégezte a maga dolgát, a mérlegen az értékek maradtak
fenn, s az egykori „tékozló fiú” sokak lelkében hazatalált.
A hazatérés folyamatának új lendületet ad majd Janzer Frigyes szobra, melyet a tervek szerint még az idén októberben
felavatnak a gyóni Kegyeleti Parkban. Korszakos álom valósulhat meg, hiszen az elképzelés – számos részletével – már
az 1930-as években megvolt, csupán egy kicsinyes vita akadályozta meg a szoborállítást.
Míg Gyónon íve van a költô kultusza kialakulásának, a
katonák, a Magyar Honvédség esetében jóval egyszerûbb a
helyzet. Ôk a kezdetektôl fogva tisztelték és kitartottak mellette, ahogyan Horthy, úgy Rákosi és Kádár idôszakában is.
A mai katonák töretlenül viszik tovább a hagyományt.
Errôl tanúskodik Holló József tábornok június 26-i bejelentése, miszerint korabeli fényképek és bécsi irattári adatok segítségével június közepén sikerült beazonosítani a krasznojarszki temetôben Gyóni Géza sírját. A feltárás helyi régészek, muzeológusok segítségével, a hatóságok támogatásával
hamarosan megkezdôdik. A visszafogott, szenzációhajhászást kerülô, szakszerû nyilatkozat egyik kulcsszava éppen
az adósság. Az ügyben – ismerve az elôzményeket – lehetnek még váratlan fordulatok, de óvatos optimizmusra azért
van okunk. Gondoljunk csak a közelmúlt néhány jó példájára: Janus Pannonius hamvait 500 év, Dobó Istvánét
400 év múltán sikerült feltárni, hátha a mi Gyóni Gézánk
esetében az eltelt 92 év is elegendô lesz…
Valentyik Ferenc
2009. július–augusztus

Dabas 19

KULTÚRA, KITEKINTÔ

Szemben a halállal
160 éve, 1849. július 31-én tûnt el az
egész magyarság számára végzetes segesvári csatában Petôfi Sándor. Hogy
mit keresett ott, fegyvertelenül, civilként, Bem József határozott tiltása ellenére, arra nem talált választ senki az
eltelt 160 esztendô alatt. Talán a sorsát
kereste? Azért ment szembe a halállal,
mert önigazolást keresett. Mert a váteszi jóslatot akarta beteljesíteni. Nem
ágyban, párnák közt, hanem a fúvó paripák patái alatt akarta bevégezni költôi
küldetését. A rommá lôtt Fehéregyháza
különbözô pontjain látták ôt a szemtanúk. Üldögélt egy szétdúlt kemence
padkáján, jegyzetelt, írogatott. Az országúton tûnt fel, majd a tüzérek egy
csoportjában álldogált, tisztogatva magáról a földet. A tábori orvos többször
is figyelmeztette a veszélyre, de ô „potomságnak” nevezte a fenyegetô helyzetet. Csak akkor kezdett menekülni,
amikor a harapófogóba került magyar
sereg és maga a vezérkar is a hôs Bem
apóval együtt egérutat keresett. Az orvos még látni vélte a dombról menekülô alakját, ahogy levetett zubbonnyal, lebegô ingben rohant a halhatatlanság felé, szembe a halállal. Úgy

mondják, hogy a nyomában lihegô lovakkal szembefordulva fogadta a kozák
fegyver döfését. Legalábbis így szól a
legenda. A kozákok mögött ott lovagolt
Heydte, a tisztogató. Ô látott egy hullát a mai Ispán kútja helyén, Fehéregyháza és Héjjasfalva között, akire illett a
személyleírás. Körülötte papírok, jegyzetek hevertek véresen, csupa „értéktelen” holmi, amit a rabló kozákok nem
vittek magukkal…
Petôfi Sándor holttestét soha nem
találták meg. Legendák szóltak arról,
hogy látták itt-ott felbukkanni vándorként, koldusként. Látták Oroszországban a hadifoglyok között. Keresték a
sírját és keresik ma is, mert vannak
dolgok, amelyekbe nem lehet belenyugodni.
Mi mégis így szeretünk emlékezni
rá. Mint egy hôsre, aki szembôl fogadta a halált, és aki nem akarta egy perccel sem túlélni legszentebb eszméje, a
magyar szabadság bukását.
A földön csak huszonhét kurta esztendôt mért rá a Gondviselés, de amíg
magyar él a földön, addig Petôfi is élni
fog.
Kapui Ágota

Szent István királyunk napja
A magyar keresztény állam megalapítója, Szent István királyunk szentté avatása
1083. augusztus 19-én történt meg, 20-án emelték oltárra ereklyéit. Szent László király emeltette ki nyughelyérôl nagy elôdje földi maradványait, és a legenda
szerint a „szent jobbot”, István király jobbkezét épségben találták a feltáráskor.
A katolikus egyház ezt a napot azóta is ünnepnapként tartja számon. Szent László megalapította a benedekrendi apátságot a szent jobb ôrzésére. A mai napig
elengedhetetlen része az augusztus 20-i ünnepnek a Szent István-bazilikából
induló körmenet, amelynek célja az ereklye felmutatása.
Szent István király érdemei elévülhetetlenek a magyar történelemben. Egy
kaotikus és lázadó világot sikerült megzaboláznia és a hit törvényeinek kötelezôvé tételével erôs állammá szerveznie. Egész életét az ország megszilárdításának, a belviszályok megszüntetésének, a külsô ellenség elhárításának
szentelte. 1038-ban, vélhetôen 63 éves korában hunyt el.
Augusztus 20-át 1991-ben az Országgyûlés a Magyar Köztársaság hivatalos
állami ünnepévé tette. Ez az ünnep összefonódott az új kenyér megáldásával és
megszentelésével, amely az új élet kezdetét és egyben a folytonosságot is szimbolizálja.
K. Á.
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ILLYÉS GYULA

Segesváron
Millió kukorica-dárda.
Úgy áll ma is a zöld határ
És fent a néma nap, akár
Akkor, midôn ôt halni látta.
És néma, csukott szájként lent
Bezárt föld, a betelt verem,
Mely befalta. Elevenen,
Mint mondja ma is a legenda.
– Élek még! – jajdult fel. – Dögölj meg!
Hangzott (volt erre is tanú)
S rémképnek is bár iszonyú,
A véres hullák rágörögtek.
S most csak a csend, a néma béke.
Állong egy felhô, néz a nap.
S itt az utca, hol átszaladt,
Még szétüvöltve: vége! vége!
Álltam a hídon, hol elôre
Nézett még, hol még a jövôt
Látta Bem zászlai fölött,
(délben kitörtek a mezôre).
Szemem az ô szeme nyomában
Siklott síkon, hegy peremén.
Aztán az a kín állt belém,
Mint mikor tébolydában jártam.
Mit ragyogsz felém nevetô had:
Füvek, fák! Van sejtelmetek,
Mit tûrtetek, mit tettetek
S ti emberek s te eszelôs nap!
Itt hörgött. S itt nézte kacagva
Meghalni a bárgyú világ
Legnagyobb épeszû fiát,
Ki meggyógyítani akarta.
Nem volt kis dolog, amit ottan
Megértettem, akármikép
Tudtam rá eddig az igét,
Amíg kocsinkhoz ódalogtam.
Mint aki azt hiszi, kilábol
Félelmébôl is, hogyha fut:
Mentem, – mintha volna kiút
Ebbôl a jókedvû világból.
1948

SPORT

Labdarúgás
Július közepén megkezdték a felkészülést a következô bajnoki szezonra az FC Dabas SE felnôtt és ifjúsági csapatai.
Az eltelt idôszakban változás történt az FC vezetésében is.
A felnôttcsapat ügyeit intézô alelnöknek dr. Sásdi Endrét, az
utánpótlással foglalkozó alelnöknek Kaldenecker Mátyást
választotta az FC közgyûlése. Az elnöki teendôket továbbra
is Kôszegi Zoltán látja el.
Június és július hónapban tartotta az egyesület az utánpótláskorú játékosok számára a labdarúgó-toborzót,
amelyre szépszámmal jelentkeztek mind Dabasról, mind a
környékrôl a tehetséges labdarúgó-palánták. Változások
történtek az FC felnôttcsapatának játékosállományában is.
Távozott a csapattól az öt kölcsön játékos: Gáspár Balázs és
Zoltán, Utasy Róbert, Piros Gábor, Lendvai Krisztián, valamint Nagy Gyula.
Érkezett hét új játékos: Csáki Norbert, Simon Zsolt (Monor), Nemecsek László (ESMTK), Ambrus Xavér (Vasas),
Kiss Péter (Tököl), Botlik Gábor és Bukovszky Balázs az ifjúsági csapattól került a felnôttkerethez.
A felnôttcsapat az elmúlt idôszakban hat felkészülési
mérkôzést játszott. Az elsô találkozón a Tatabánya vendégeként gyôztek a dabasiak 1:0 arányban. Ezt a találkozót
követte az újlengyeli torna, amelyet megnyert az FC Dabas.

A tornán az Újlengyelt 4:1, a Pilist 2:0 arányban gyôzték le
Danyisék. Ezután Erzsébetre látogatott a Dabas, ahol 4:0
arányban gyôztek a tavaly még másodosztályban játszó hazaiak ellen. Az elsô hazai találkozón a BKV ellen nem ment
a csapatnak, 5:0 arányban kikaptak, azonban a második hazai mérkôzésen a Soroksár ellen döntetlent 1:1 játszott a
csapat. A bajnokság kezdetéig még egy hazai felkészülési
mérkôzés vár a játékosokra a Százhalombatta ellen, majd
következik a bajnoki rajt a Baja ellen. Az FC Dabas SE-vel
kapcsolatos naprakész információk a www.fcdabas.hu internetes oldalon találhatók.
B. B.
NB III Alföld csoport 2009–2010. évi felnôttbajnokság sorsolása
1. 2009. 08. 16. Vasárnap 17.00 FC Dabas–Bajai Labdarúgó SE
2. 2009. 08. 23. Vasárnap 17.00 Orosháza FC–FC Dabas
3. 2009. 08. 30. Vasárnap 17.00 FC Dabas–Vasas Futball Kft.
4. 2009. 09. 05. Szombat 16.30 Soroksár–FC Dabas
5. 2009. 09. 13. Vasárnap 16.30 FC Dabas–Szolnoki Spartacus
6. 2009. 09. 19. Szombat 16.00 Algyô SK–FC Dabas
7. 2009. 10. 04. Vasárnap 15.00 FC Dabas–Kecskeméti TE
8. 2009. 10. 10. Szombat 15.00 Gyulai Termál FC–FC Dabas
9. 2009. 10. 18. Vasárnap 14.30 FC Dabas–Battonyai TK
10. 2009. 10. 25. Vasárnap 14.30 ESMTK–FC Dabas
11. 2009. 11. 08. Vasárnap 13.30 FC Dabas–Monori SE
12. 2009. 11. 15. Vasárnap 13.30 FC Dabas–Hmvhely FC
13. 2009. 11. 21. Szombat 13.00 Tisza Volán SC–FC Dabas

Kerekesszékes Vidék Teniszbajnokság a Szimultán SKE pályáin
A július 4–5-i hétvégén elsô alkalommal
rendezték meg a Kerekesszékes Vidék Teniszbajnokságot Dabason a Szimultán
SKE kemény borítású teniszpályáin. A bajnokság fôszervezôje, Prohászka Csaba elmondása szerint a pálya, a környezet és a
dabasi vendégszeretet annyira megtetszett
a játékosoknak, hogy jövôre újból eljönnek
Dabasra, a II. Kerekesszékes Vidék Teniszbajnokságra.

Eredmények:
Páros, 3. helyért:
Navratyil Sándor/Czibóka István–Molnár Attila/Mézes János
Páros, Döntô:
Farkas László/Szabó Béla–Prohászka Csaba/Domonkos Roland
Egyes, 3. helyért:
Navratyil Sándor–Braun János
Egyes, Döntô:
Farkas László–Prohászka Csaba

6:4; 6:4
6:3; 6:4
6:0; 6:2
6:3; 6:4
Szehofner József
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Férfi kézilabda
Az NB I/B-s ifjúsági csapat a tavalyi bajnokságban ezüstérmet
szerzett. A nagyszerû eredményért jutalomutazásban vettek
részt Székelyföldön. A szálláshely Székelyudvarhelyen volt,
ahol a helyi elsô osztályú csapat utánpótláskorú fiataljaival két
mérkôzésen is összemérték tudásukat. Mindkét meccset a dabasiak nyerték. A barátságos küzdelmeken túl természetesen
a nyaralásról is szólt a hat nap. A parajdi Sóbánya és strand,
Szováta, Gyilkos-tó, Békás-szoros mellett Székelyudvarhellyel és környékével, valamint az Erdôvidék nevezetességeivel ismerkedtek a fiúk.
***
Az NB I/B-s felnôttcsapat hazai mérkôzései a 2009/2010-es
bajnokság ôszi fordulójában:
1. Dabas-Diego K.C.–Cegléd
szeptember 13. 18.00 óra
2. Dabas-Diego K.C.–Balassagyarmat szeptember 27. 18.00 óra
3. Dabas-Diego K.C.–Miskolc
október 11.
18.00 óra
4. Dabas-Diego K.C.–Törökszentmiklós október 18.
18.00 óra
5. Dabas-Diego K.C.–Nyíregyháza
november 08. 18.00 óra
6. Dabas-Diego K.C.–Orosháza
november 22. 18.00 óra
7. Dabas-Diego K.C.–Kalocsa
december 06. 18.00 óra
A csapat a mérkôzéseit a Dabasi Sportcsarnokban játssza, az
ifjúságiak két órával a felnôttek elôtt kezdenek. Éves bérlet
szeptembertôl váltható a Sportcsarnokban.
Szandhofer

Tisztelt Ügyfelünk!

A DABASI ÚJSÁG hirdetési tarifái áfa nélkül
2009. január hónaptól a következôk:
1/32 oldal (fekete-fehér)
6 600 Ft/hó
színes
7 920 Ft/hó
(3,5✕5 cm)
1/16 oldal (fekete-fehér)
7 920 Ft/hó
színes
10 560 Ft/hó
(7✕5,5 cm)
1/8 oldal (fekete-fehér)
13 200 Ft/hó
színes
18 480 Ft/hó
(7,5✕10,5 cm)
1/4 oldal (fekete-fehér)
22 440 Ft/hó
színes
29 040 Ft/hó
(10,5✕15 cm)
1/2 oldal (fekete-fehér)
34 320 Ft/hó
színes
44 880 Ft/hó
(14,5✕21 cm)
1/1 oldal (fekete-fehér)
55 440 Ft/hó
színes
81 840 Ft/hó
(A4 oldal)
Az árak a 20%-os áfát nem tartalmazzák.
Kedvezmények: 3 hónapos hirdetés esetén 10% kedvezmény, 6 hónapos
hirdetés esetén 15% kedvezmény, 12 hónapos hirdetés esetén 20% kedvezmény!
Tisztelt Hirdetônk!
Amennyiben nem elôre elkészített reklámanyagot hoz szerkesztôségünkbe, úgy
10% felárat számolunk fel a nyomdai munkálatok miatt. Megértésüket elôre is
köszönjük!
Tisztelt Olvasóink!
Szeretnénk tájékoztatni azon kedves olvasóinkat, akik cikket kívánnak leadni újságunkba, a lapzárta miatt egyeztessenek szerkesztôségünkkel (29/561-212,
29/561-211, kabinetiroda@dabas.hu). A lapzárta után beérkezô cikkeket már csak
a következô havi számban tudjuk megjelentetni. Az írásokat kislemezen vagy emailben várjuk. Megértésüket köszönjük! Kéziratokat nem ôrzünk meg! Hirdetéseiket továbbra is várjuk és igényeiket igyekszünk teljesíteni!
Köszönettel: Bálint Katalin, a Kabinetiroda munkatársa

22 Dabas 2009. július–augusztus

Strandkézilabda

Nyáron sem pihentek a dabasi kézilabdások. A bajnokság befejezése után indult a nagy nyári menetelés a strandokon, a látványos és
egyre népszerûbb strandkézilabdában. A profik között két csapatban több, ma is aktív és egykori dabasi játékos szerepelt. Az elôzô
években szinte minden címet elnyert Dabasi Dinamitban Fajt
György, Kálomista Tibor, Presinszki Ákos, Presinszki Zsolt,
Strupka András és Talapka Gábor játszottak, míg a Fireball BHC
Budapest csapatában Prohászka Péter, Szandhofer János és Újvári
Gergô. Az idei bajnokságban az utóbbiak szerepeltek jobban. A vonyarcvashegyi Lido-strand Strandsport Arénájában megrendezett
OVB Strandkézilabda Liga-kupa döntôjében a Fireball harmadik,
a Dabasi Dinamit ötödik helyezést ért el.
Szintén nagyszerû eredményt értek el az ifjúsági játékosok, akik
a Balatonalmádiban megrendezett Ifjúsági Kupán a harmadik helyet szerezték meg. A csapat neve a tavalyihoz hasonlóan most is
Libaszôr volt, az edzôi feladatokat Szigetfû György látta el, a csapat dabasi tagjai Bruszt Erik, Kiss Gergô, Kovács Sándor és Újvári Gergô voltak.
Augusztus 8–9-én kétnapos kvalifikácios tornát rendeztek a Dabasi Strandon. A nevezettek száma csúcsot döntött. Tizenhat nôi
mellett ugyanennyi férficsapat vett részt a küzdelmekben. A rendezvénynek köszönhetôen több mint ötszáz vendég vette igénybe
a strand szolgáltatásait. A dabasiak két férficsapatot állítottak ki.
A fiatalok Vad Tengeri Sünök, az idôsebbek Dabasi Kopaszok
néven szerepeltek. Sajnos a továbbjutás egyiknek sem sikerült.
Szandhofer János

Vállalkozások figyelmébe!
Pályázzon európai uniós vissza nem térítendô
támogatásokra! (mezôgazdasági gépbeszerzés,
munkahely megôrzés, telephely, halászat stb.)
Ingyenes elôminôsítés.
Hívjon a részletekért: Terebe Károly 06-70/237-5661

ÜVEGES GYORSSZOLGÁLAT
DABASON ÉS VONZÁSKÖRZETÉBEN
SZABÓ ZOLTÁN, TEL.: 06-30/527-0471
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