Az idei városnapok
részrendezvényeiben két fontos
dabasi esemény tükrözôdött. A 2009-es esztendôt teljes egészében meghatározza Dabas várossá válásának 20. évfordulója, valamint a Képviselô-testület azon döntése, hogy ez az év
a Közösség Éve településünkön. Dabas kis- és nagyközösségei tehát fokozott szerephez jutottak az idei városnapok
programjainak megszervezésében. A szeptember 18–27. között lezajló programsorozatban fokozottan helyet kapott a tehetség kérdése, így az ezzel a kérdéskörrel foglalkozó eseményekrôl külön cikkekben tudósítunk.

Fotók: Karlik Dóra

Minden napra jutott bôven program: a szakrális helyeket
megismertetô kisvonatos körút, a 20. éves város tiszteletére
szervezett 20 km-es kerékpártúra, különleges, újszerû kiállítás a Trafik-kör szervezésében, nyugdíjas közösségi és sportnap, nyugdíjasház-átadó, felújított óvoda avató, könyvbemutató, kerekasztal-beszélgetés, koncert óvodásoknak, iskoláink
által szervezett programok, vetélkedôk, versenyek. Szeptember 25-én, pénteken visszatért a Dabasi Napok egyik leglátogatottabb programja, a Rock-tér, amely nagyszámú közönségével benépesítette a Szent István teret. Az évfordulós P-Mobil mellett vendégünk volt a felvidéki Kerecsen és az erdélyi
Role együttes is. 26-án, szombaton igazi programkavalkád
várta a közönséget. A Közösségek Napján gondoltunk az
egészségre, a gasztronómiára, a kultúrára és a szórakozásra is.
A Jubileumi parkban a Vállalkozók Napja kínált színes választékot. Újra gazdára talált a fôzôverseny vándorbográcsa. Idén
a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola stábja fôzte meg a díjnyertes fogást. A színpadon a helyi közösségek mutatkoztak
be több mûfajban is, majd délután a dobos produkcióké volt
a fôszerep. Idén sem maradt el a településünk nevével össze-
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függésbe hozott dob- és ritmusgála, csak most kültéri színpadon, átalakult formában és nem mellékesen ingyenesen jelentkezett. A Dob-ban Dabas csúcspontja a brazil karnevál
volt, ahol a ritmus mellett a látvány sem volt utolsó. Az este a
Dabas Torta közös elfogyasztásával végzôdött, amelybôl
jutott fellépônek és közönségnek egyaránt. A rendezvénysorozat zárónapján, 27-én, vasárnap a jubiláló Budapest–Lajosmizse útvonalon áthaladt a díszbe öltözött Nosztalgiavonat.
Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a rendezvény elôkészítésében és lebonyolításában, valamint munkájával vagy
adományával segítette a Dabasi Napok programjainak létrejöttét.
Támogatóink voltak: Lacto Kft., Solanum-Békés Kft., Vogtland Kft., Bor Imréné, Palermo Cukrászda, Zóna Kft., Major
Attila, Pressman Nyomdaipari Bt. (További támogatóink az
egyes cikkekhez csatolva.)
– szerk. –

Fotók: Szente-Vargáné Mohácsi Edit
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A talentumainkról
A Dabasi Napok nyitórendezvényeként ismét bemutatkoztak
városunk fiatal elôadómûvészei. 2009. szeptember 18-án a
DDS-ben csodálhattuk meg az elôdöntôk után továbbjutottak
színvonalas produkcióit. Több mint 90 versenyzô jelentkezett a
felhívásra. A legnagyobb létszámban a versmondás kategóriában
vettek részt. Voltak olyanok, akiknek két kategóriában is sikerült a döntôbe kerülniük. A zsûri megfontolt döntései után 38
mûsorszámban 42 diák lépett a pódiumra. A zsûri elnöke Bács
Ferenc neves színmûvész volt, aki örömmel érkezett Dabasra, és
a rendezvény színvonalával elégedetten távozott. A szakmai zsûri elnökei dr. Murányi László, az MTV munkatársa, Birinyi József népzenekutató és Pásztor Gergely, a Táncsics Mihály Gimnázium igazgatója voltak.
Az elôadások nemcsak a fiatalok tehetségérôl, hanem a kiváló
felkészítôk munkájáról is tanúbizonyságot tettek. Hallgathattunk
szívhez szóló népdalokat és verseket, remekül szórakozhattunk a
táncos produkciókon, megcsodálhattuk a fiatal zenészek bemutatkozását is. 2009., Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulójára emlékezve, a Tehetség Éve, szeptember 18. pedig Dabason a Tehetség Napja volt. Ezen a napon mi büszkélkedni kívánunk településünk kiválóságaival, mert fontosnak tartjuk, hogy
megismertessük ôket a város lakosaival. Talán kortársaik számára sikerül egy pozitív példaképet is felállítanunk. A verseny
gyôztesei értékes jutalmakat kaptak. Az arany fokozatúak többek
A Dabasi Talentumok 2009 verseny eredményei:
Felsô tagozat
1. Venicz Ábel
2. Bozó Virág

Középiskola
1. Szônyi Renáta
2. Gogolák Gábor és
Alexandra
3. Basa Renáta

Hangszer 1. Kecskés Panna
2. Móricz Viola
3. Monori Judit

1. Gál Bernadett
2. Kovács Réka

1. Szanyi Tünde
2. Osvalda Tibor
3. Kotán Gábor

Vers

1. Kukk Edit Luca
2. Pádár Sára
3. Bozó Virág
4. Naszvadi Regina
5. Pozsgai Fruzsina

1. Vincze Erika
2. Szônyi Renáta
3. Bera Márk

Ének

Alsó tagozat
1. Weisz Annabella
2. Móricz Viola
3. Kanyik András

Tánc

1. Hornyák András
Mátyus Dániel
2. Spanyiel Tibor

1. Farkas Roland és
Mráz Jázmin
2. Radnai Réka és
Szilágyi Dóra
3. Garajszki Gréta
4. Pelikán Réka
Szilágyi Réka

1. Németh Izsák és
1. Kiss Bence és
Oláh Vivien
Kosztolányi Edit
2. Pelikán Petra
2. Borzák Zoltán
3. Farkas Alex és
Balog Máté
Takács Mercédes
Molnár Ferenc
4. Oláh Dezsô és
Gáspár Mária
5. Zelovics Nikolett és
Dragos Gábor

között Surman Edit keramikus mûvész alkotásait és egy ezüst
nyakláncot vihettek haza emlékül. A sok felajánlásnak köszönhetôen egyéb díjakat is átadhattunk.
Közönségdíj: Borzák Zoltán, Balog Máté, Molnár Ferenc
Legfiatalabb Talentum díj: Pelikán Réka, Szilágyi Réka
Legeredményesebb Mesemondó díj: Hornyák András
Legeredményesebb Középiskolás díj: Szônyi Renáta
Legsokoldalúbb Tehetség díj: Móricz Viola
Dabas Város Polgármesteri Kabinetiroda különdíja: Szônyi
Renáta

Ez évben újszerû volt, hogy a verseny után a 18 év feletti
dabasi tehetségek mutatkozhattak be. Így Szalontai Eszter, Újj
Mariann, Garda Zsuzsa, Harmincz Nóra énekeltek, Magyar
Norbert saját költeményeit adta elô, Szabó Erika szavalt, Ecser
Fruzsina, Tarr Klaudia és Hende Máté táncolt és a Szlama testvérek egy moldvai népdalcsokrot „adtak át” a közönségnek,
Bennárik Dóra és Gecser Eszter pedig fitneszbemutatót tartott.
Szóval remek elôadókat láthattunk. Gratulálunk mindenkinek! További szép sikereket kívánunk nekik! A rendezvény magas színvonalát a támogatók nélkül aligha tudtuk volna biztosítani. Köszönjük az együttmûködô hozzájárulást.
Kotán Sándorné rendezô
Támogatóink: Dabas Város Önkormányzata • Kôszegi Zoltán polgármester •
Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester • Polgármesteri Kabinetiroda •
Dabas Város Közalapítvány • Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat • Remondis Kft. • Zóna Kft. • Daköv Kft. • Elektronics Kft. Dabas • Metál 99 Kft. •
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet • Laguna Gold Ékszerbolt • Giovanni Cukrászda • Kaldi Ker Kft. • Apáczai Kiadó • Simon Fotó Dabas • Irka-Firka Papírírószer • Suhajda László vállalkozó • Kossuth Zsuzsanna
Szakképzô Iskola • Gyóni Géza Általános Iskola • Kossuth Lajos Általános
Iskola • Szent János Katolikus Iskola • Halász Boldizsár Városi Könyvtár •
Múzsák Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény • Dabasi óvodák
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Szakrális terek hétvégéje

Fotók: Karlik Dóra

A Dabasi Napok programsorozat keretében városunk sokadik alkalommal csatlakozott a Kulturális Örökség Napjai országos rendezvényhez. A szeptember 19–20-i hétvégén, az ország számos más településéhez hasonlóan a közmûvelôdési intézmények mellett idén
elsôsorban a szakrális terek, kegyhelyek, templomok, kápolnák váltak látogathatóvá az érdeklôdôk számára. A dabasi Polgármesteri
Kabinetiroda a programhoz kapcsolódóan szeptember 19-én szombatra a délelôtti és a délutáni órákban is, valamint szeptember 20án délutánra kisvonatos városnézô túrát szervezett. A túra célja az
volt, hogy mind a városban élôk, mind pedig a távolabbi településekrôl érkezôk, idegenvezetés mellett eltöltsenek néhány órát a
szakrális terekeinken. Sok helyen várták zenei, irodalmi mûsorral és
kiállítással a vendégeket. A programra sokan elfogadták a meghívásunkat, a dabasiakon kívül érkeztek Pilisrôl, Dunaharasztiból, Budapestrôl, Nagykôrösrôl, sôt a szombati indulást a Mária Rádió élôben
közvetítette. A két nap alatt közel 150 fô részvételével nyílt lehetôség
a város legrégebbi, 250 éves, sári templomától eljutni az alig egy évtizedes szôlôsi templomig. Köszönjük a plébánosok, lelkészek, intézményvezetôk és gyülekezeti tagok, fellépô diákok segítségét, akik lehetôvé tették a program megvalósulását.
Feldman László

A szeptember 13-i
Dabasi Vásár nyüzsgô forgataga közepette
megtörtént a Vásártér felújított
kerítésének ünnepélyes átadása.
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20 plusz néhány kilométer,
a testi-lelki felüdülésért
Szintén a szeptember 20-i hétvégén került sor 20 éves városunkban a harmadik kerékpártúrára, melyhez a már tapasztalt
kerékpározók mellett ismételten sok új, erejét próbára tevô
dabasi csatlakozott.
A harmadik kerékpártúránk az Unokák-Nagyszülôk Sportdélutánján a Gyóni Géza Nyugdíjasháztól indult vasárnap délután három órakor több mint 150 regisztrált résztvevôvel. Célunk volt, hogy a város templomai és kegyhelyei mentén minél
több utcát érintve, új útvonal szerint tegyünk meg a városban
legalább 20 km-t. Ezt a célt sikerült is elérni, hiszen Felsôdabason, a Kisdabasért Egyesületnél tett látogatásunk után a Dabas
határában fekvô borzasi kápolnáig jutottunk el. Majd a kápolna
környezetének bejárása és egy szusszanásnyi pihenô után ismét Gyón felé vettük az utat, persze a Sári Rétesház érintésével, hogy senki se érkezzen vissza korgó gyomorral. Kicsivel
több mint három óra kerekezés után érkeztünk vissza a Nyugdíjasházhoz, ahol a délutáni sportvetélkedôk eredményeinek kihirdetése elôtt minden kitartó biciklis átvehette ajándékát, és kisorsoltuk újabb értékes ajándékcsomagunkat, amelyet ezúttal
egy, a túrát hôsiesen leküzdô kisfiú, Pásztor Koppány nyert
meg.
A teljes táv ez alkalommal valóban hosszabb volt mint
20 km, de reméljük, nem volt megterhelô, hanem hozzásegített
bennünket, hogy odafigyeljünk egymásra, s a közös cél által
megerôsítse közösségünket! Tekerjünk együtt legközelebb is!
Feldman László
az Alpolgármesteri Kabinetiroda munkatársa
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A 2009. év „Dabas Étele”

Fotó: Karlik Dóra

RECEPT
DABASI LEGÉNYFOGÓ
A sertésszeleteket kissé kiklopfoljuk és
bevagdossuk. Sózzuk, borsozzuk és
mindkét oldalukat pirosra sütjük, majd
félretesszük. A vöröshagymát szeletekre vágjuk és olajon pirítani kezdjük.
Hozzáadjuk a zúzott fokhagymát és a
felszeletelt erdei gombát. Az elôzôleg
félretett hússzeleteket hozzátesszük,
majd felöntjük félédes fehérborral és
készre pároljuk. Sóval, borssal, valamint ízlés szerint áfonyával vagy borókabogyóval ízesítjük.
Dödölle:
A sós vízben fôtt burgonyát saját
fôzôlevében liszttel kikeverjük. Sóval,
borssal ízesítjük. Kanállal nagyobb galuskákat formázunk belôle. Tálaláskor
pirospaprikával színezett zsírban pirított vöröshagymában megforgatjuk.
Párolt lilakáposzta:
Kevés olajon kristálycukrot karamellizálunk. Egy fej lilakáposztát felcsíkozunk és a szeletekre vágott vöröshagymával együtt a cukorhoz keverjük.
Megsózzuk, megszórjuk köménymaggal és néhány szem szegfûszeg hozzáadásával különlegesen ízletessé
tesszük. Fedô alatt mérsékelt tûzön
puhára pároljuk. Ízlés szerint ecetezzük.
A tálaláshoz fokhagymás tejfölt ajánlunk.
Jó étvágyat!

Fotó: Szente-Vargáné Mohácsi Edit

Az idei Vállalkozók napi fôzôversenyen is
igyekeztünk megôrizni az elmúlt esztendô
újításait. Közel 20 vállalkozás, intézmény,
illetve civil szervezet csapata részvételével
valósult meg a Vándor Bogrács díjért folytatott fôzôverseny szeptember 26-án, a Jubileumi parkban. A kora reggeli órákban elkezdôdött már a sátrak környékén a készülôdés, díszítés, hiszen a négytagú zsûri
nemcsak az étel ízét, a tálalást, hanem a sátor díszítését és a vendéglátást is értékelte.
Az ételek elkészültéig minden csapat kapott
egy üveg bort és egy batyu „hamuban sült
pogácsát”, majd délután egy órától vette
kezdetét az értékelés, amely a csapatok mellett a zsûri ízlelôbimbóit is próbára tette. A
sok ügyes és ötletes csapat színvonalas produkcióival valóban feladta a zsûrinek a leckét. Hosszas tanakodás után végül a minden
szempont szerint legjobbnak ítélt, „Dabasi
Legényfogó” névre hallgató ételt készítô
csapat, a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola és Kollégium közössége nyerte meg a
Vándor Bogrács díjat. Mellettük díjat kapott
az Egészség Kovácsa Bt., a Dr. Halász Géza
Szakorvosi Rendelôintézet, a Kossuth Lajos
Általános Iskola, a Kisdabasért Egyesület, valamint különdíjban részesült testvérvárosunk, Tråiø csapata. Köszönjük ezúton is minden nevezônek a részvételt, hiszen a
fôzôversenyben nem annyira a versengés
számított és dominált, mint a jó hangulat, a
közösségben eltöltött idô. Köszönettel tartozunk a fôzôverseny támogatóinak: a Zóna
Kft.-nek, a Kaldi-Ker Kft.-nek, az Aranykorona Ékszerüzletnek, a Fuji Film Simon Fotó
Kft.-nek, Major Attilának, valamint Gugyerás
Lászlónak. Jöjjenek el jövôre is évtizedes
hagyományú Vállalkozók napi fôzôversenyünkre, hogy ismét megtalálhassuk „Dabas
Ételét”!
Feldman László

AZ ÉV DABASI
DIÁKJAI
Dabas Város Gyermek és Ifjúsági Önkormányzata idén második alkalommal
adta át az „Év Dabasi Diákja” kitüntetô
címet olyan fiataloknak, akik kitûnô
eredménnyel végezték tanulmányaikat
több éven át, de ezen kívül még kiváló
versenyeredményekkel is büszkélkedhetnek. A tanulás mellett lelkes tagjai az
iskola közösségi életének, és sok energiát
fordítanak közösségük összefogására. Az
elismerést Tóth Vivien ifjúsági polgármester, Feldman Gabriella ifjúsági
képviselô és Kôszegi Zoltán polgármester adta át szeptember 18-án, az idei Dabasi Talentumok döntôjén és gálaestjén
a Dabas-Diego Sportcsarnokban. Az általános iskola felsô tagozata kategóriában a Szent János Katolikus Általános Iskola volt 8. osztályos diákja, Gogolák
Alexandra vehette át az Év Dabasi Diákja díjat, aki az idei iskolai évben már
Budapesten folytatja középiskolai tanulmányait. Az elismerést középiskolás
kategóriában idén Lorántfy Tibor, a
Táncsics Mihály Gimnázium volt diákja
kapta, aki egyetemi elfoglaltsága miatt
nem lehetett jelen az eseményen. Mindkét kitüntetett diáknak gratulálunk, és
kívánjuk, hogy az új környezetben, az új
oktatási intézményükben is megállják a
helyüket!
Szerk.
2009. október
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A 120

ÉVES LAJOSMIZSEI VASÚT ÜNNEPE

Fotók: Karlik Dóra

Számos történelmi évforduló között az
idei Dabasi Napok programjai közül
kiemelkedett a Budapest–Lajosmizse
vasútvonal évfordulója. Ebbôl az alakalomból a pestszentimrei Dr. Széky Endre Történeti Társaság egész napos nosztalgiavonatos utazást szervezett a vasút
melletti települések bevonásával 2009. szeptember 27-re. A szervezôkkel való egyeztetés után Dabas
Város Önkormányzata is csatlakozott a
rendezvényhez. A
424-es számú gôzös reggel háromnegyed kilenckor
indult útnak a

SZÔLÔSI SZÜRETI

FELVONULÁS

Nyugati pályaudvarról, hogy óramû pontossággal juttassa el több mint 500 utasát
a közel tíz megállóhelyre. Dabason az állomás megújított környezetében egy
rendhagyó, a Dabasi Vásárt megjelenítô
produkcióval fogadtuk a vendégeket és a
helybelieket. Az állatsimogató és a hagyományos kézmûves termékek, édességek mellett egyórás produkcióval készült
városunk több a népzenei, irodalmi hagyományt ápoló közössége és tehetséges
fiatalja. A mûsor összeállítása során célunk volt, hogy Dabas kulturális, nyelvi
sokszínûsége megjelenjen.
A rendezvényen köszöntôt mondott
Kôszegi Zoltán polgármester, aki hangsúlyozta, ahogyan a vasút a múltban fontos hatással volt Dabas életére, úgy megmaradásával és fejlôdésével kihatással
lesz a város jövôjére is. A köszöntôt követô mûsorban közremûködtek a Forgatós Néptánccsoport, a Gyóni Géza
Nyugdíjas Klub Egyesület, az Orchidea
Népdalkör, a Rozmaring Hagyományôrzô Népdalkör, a Kéknefelejcs Citerazenekar, Gogolák Gábor és Gogolák
Alexandra, Lovassy Ádám, Bera Márk és
Hornyák András. Az eseményre sok dabasi család is elfogadta a meghívásunkat,
és vagy a gôzösön utazva, vagy a vásári
forgatag résztvevôjeként élhette meg ezt
a felejthetetlen élményt. Úgy vélem,
méltó zárása volt ez az esemény a Dabasi
Napoknak.
Feldman László
az Alpolgármesteri Kabinetiroda munkatársa

– 2009.

OKTÓBER

24.

A Dabasi-Szôlôsi Civil Közösségi és Mûvelôdési Ház tisztelettel meghív minden kedves érdeklôdôt a
2009. október 24-én tartandó dabasi-szôlôsi szüreti felvonulásra.
A felvonulás programja: 11.00 Gyülekezô a Mûvelôdési Háznál
12.00 Felvonulás indulása
16.00 Menet visszaérkezése a Mûvelôdési Ház épületéhez, felvonulók megvendégelése
Kérjük, hogy amennyiben fogattal, lovas kocsival kíván
csatlakozni a rendezvényhez, avagy népviseletet szeretne
kölcsönözni, jelezze személyesen vagy az alábbi
elérhetôségeken legkésôbb 2009. október 21-ig.
Bôvebb információk: Feldman László
E-mail: feldman.laszlo@gmail.com, alpolg.kabinet@dabas.hu
Tel.: 06-20/318-2138, 06-29/561-211
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Elek apója

Szeptember 18. a
Tehetség Napja

Péntek reggel kilenc órakor a Gyóni Géza Általános Iskolában elkezdôdött az a nagy-

Több mint 160 nevelô jött el és nagy érdeklôdéssel hallgatta Jókai Anna A szeretet
pedagógiája címû elôadását. A Kossuthdíjas magyar író- és költônô 14 évet töltött
a tanári pályán, így személyes tapasztalatait mesélte el, minden jelenlévô okulására,
lelki-szellemi gazdagodására. Az elôadásban felelevenítette azokat a negatív és pozitív élményeket is, amelyeket diákként
maga is átélt, és amelyek meghatározták
életének, pályájának alakulását. Íme, egy
történet, amely azt példázza, hogy a fel-

nôtt – szülô vagy pedagógus – felelôs a kimondott szavakért, mert a gyermek egy
életen át cipelheti egy-egy riogató szó, komolynak tûnô ijesztgetés következményeit. „A gyerekek félelme mögött az a
félelem van, hogy egy más világból, egy
egészen más szellemi létezésbôl belepottyannak ebbe a rideg valóságba és nem
tudják valójában, hogy mi történik velük.
Erre szoktak a rosszul nevelô szülôk rátenni egy lapáttal, amikor a gyermek félelmeit megerôsítik: ha rossz leszel, akkor
elvisz téged egy bunkós manó, le fog húzni egy csôbe. Ezek mélyen beleivódnak a
gyereklelkekbe és iszonyú mély nyomot
hagynak bennük. Engem egy sokkal szelídebb dologgal riogattak. Amikor kidugtam
a lábam a dunyha alól, szegény anyám azt
mondta, hogy »jön a tücsök és leharapja a
lábadat.« Így aztán az én tudatomban a tücsök sokáig a sárkánnyal volt azonos. Nem

ÚJRAALAKULTUNK
Örömmel értesítem Dabas város lakosságát, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt rövid szünet után újból megalakult.
2009. 09. 14-én Bán Lajos, a KDNP Pest megyei gazdasági vezetôjének részvételével történt meg az esemény.
A dabasi KDNP, reményünk szerint egy olyan helyet tölt be a
város közéletében, ami jelenleg hiányzik, mert a nyolc templom-

csoda, ha meglepett – amikor már iskolásként szembetalálkoztam a valósággal, –
hogy a tücsök valójában egy helyes kis állatka, aki egyáltalán nem tudna ilyet tenni.
Vigyázni kell tehát, mert óriási félelmeket
lehet egy gyerekbe beleültetni.”
Jókai Anna íróként is „megmaradt tanárnak”: elôadásában a pedagógusi hivatásról, a tanítás lehetôségének és értelmének problémáiról szólt. Beszélt az emberi
közönyösség elleni küzdelemrôl, a szeretet
képviseletérôl a világban. Az írónô kitért a
keresztény szellemiségére, elkötelezettségére is. „Szakrális érintettsége” – hogy az ô
szavait idézzük – arra serkenti, hogy közelebb kerüljön az isteni lényeghez. Szerinte
fontos, hogy mindenki, így a pedagógusok
is vállalják saját világnézetüket, mert világnézet nélkül senki sem lehet hiteles és példaértékû a diákság szemében. Az elôadás
után az írónô dedikálta a „Tartozik és követel” címû könyvét. Majd rövid vendéglátás után hat munkacsoportban ötleteinket,
tapasztalatainkat adtuk át egymásnak a tanulók felzárkóztatásában végzett munkánkról. Tartalmas és felejthetetlen továbbképzés volt.
Iskolavezetés

mal rendelkezô településünkön nincs a keresztény embereket
képviselô szervezet. A régi és új tagokat is soraiban tudó párt
helyi szinten 1989-tôl mûködik Gyenesei György, Bálint Jenô,
Prauda Gábor irányításával. A most megválasztott elnök, Monori Alfréd minden, a keresztény értékeket felvállaló, és érte tenni
akaró embert szeretettel vár a soraikba. A párt jelszava: „Cum
Deo Pro Patria et Libertate”, azaz Istennel a Hazáért és Szabadságért a mai elanyagiasodott világunkban fôleg idôszerû.
Monori Alfréd

100 éves bácsit köszöntött Dabasi-Szôlôk közössége
2009. szeptember 4-én, péntek délutánján nagy sürgés-forgás,
nótaszó törte meg – jó értelemben – Dabasi-Szôlôk nyugalmát.
A városrész sokféle nemzedéke gyûlt össze a Mûvelôdési Háznál, ünnepi öltözetû asszonyok, népviseletbe öltözött ifjak, hogy
felköszöntsük a településrész legidôsebb, 100 esztendôs polgá-

rát, Kancsár Pali bácsit. Gyalogszerrel, zeneszóval érkeztünk
meg Pali bácsiékhoz, hogy minél több járókelô, érdeklôdô csatlakozhasson a nem mindennapi menethez. Miután felköszöntöttük az ünnepeltet, egy kis körtánccal is megörvendeztettük
az idôs, már 70. házassági évfordulójához készülôdô házaspárt.
Az az évszázad, melyet Pali bácsi megélt, a magyar nemzet és
minden magyar ember számára viszontagságos, nehéz sorsot
szabott, küzdelmes életet kívánt meg. A mai gyermekek és ifjak
számára iskolai tananyag, ami számára a gyermekkor élményeit
jelenti. Pali bácsi dolgos élete, kitartása, emberi ésszel nehezen
felfogható életkora, aktív idôs évei jó például szolgálhatnak számunkra, akik abban a kegyelemben részesültünk, hogy ismerhetjük ôt. A szôlôsi közösség nevében jó egészséget és szeretô
családi környezetben eltöltött éveket kívánunk!
Feldman László,
a Civil Közösségi és Mûvelôdési Ház vezetôje

2009. október

Dabas 7

INTÉZMÉNYEINK HÍREI

A SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÍREI

ÖKUMENIKUS HITTANVERSENY

Látogatás erdélyi testvériskolánknál
2009. június 22-én korán reggel az iskola bejárata elôtt gyülekeztünk.
Igazgató úr, Marika tanárnô, Zsuzsa néni, Márti néni és Buncsák tanárnô
már vártak minket. Idén elôször fordult elô, hogy iskolánk látogatást tett
Szatmárnémetibe, a testvériskolánkhoz. Ezt a napot már nagy izgalommal
vártuk. Mindenki búcsút vett 5 napra a családjától, megérkezett a busz, és
már indultunk is a nagy útra… Az utazás jó hangulatban telt, bár elég sok
idôt vett igénybe. Körülbelül délután 4 órakor érkeztünk meg a Szent
Alajos konviktusba, ahol a hétfô éjszakát töltöttük. Elôször megebédeltünk, elfoglaltuk a hálótermet, megismertük a Hám János iskola igazgatóját és tanárainak egy részét is. A késô délutáni órákban pedig megismertettek minket a város nevezetességeivel…
A Püspöki Palota gyöngyszeme a kápolna. Vacsora után találkoztunk a
diákokkal és közösen néztünk meg egy filmet. A hosszú nap után mindenki kimerülve ment aludni. Másnap reggel 6-kor keltettek fel minket. A
közös reggeli után már indultunk is Erdôdhegyre. Az itteni szállásunkon
igazán otthonosan éreztük magunkat. Alighogy kipakoltuk a buszból a
dolgainkat, már indultunk is az erdôdi vár romjaihoz. A túra kissé hosszúra sikeredett, de legalább jobban megismertük testvériskolánk diákjait.
Kora délután, teljesen kimerülve értünk „haza”, ahol már ebéddel vártak
minket. A közös ebéd után a délután játékkal és ismerkedéssel telt. Este,
vacsora után pedig karaoke vette kezdetét, amit felnôttek és gyerekek
egyaránt élveztek, egész éjfélig…
Szerdán reggel szinte a társaság fele lekéste a reggelit. Ez volt az elsô
pihentetô éjszakánk. Miután mindenki mindennel elkészült, szintén túráztunk egyet. Ebéd után pedig az ismerkedésé és a pihenésé volt a fôszerep. Este pedig szentmisén vettünk részt a Szent Donát-kápolnában. A
szállásra érkezve megvacsoráztunk. Sötétedés után pedig elôadtuk a számunkra óriási izgalommal és készülôdéssel várt Trianoni emlékmûsort. A
megemlékezés meghatóra és egészen szívbemarkolóra sikerült. Könnycseppek gördültek végig az arcokon, amikor a Székely Himnuszt mindenki állva énekelte. A megemlékezés után táncház, tábortûz várt ránk. Szatmári dalokat és táncokat tanulhattunk és láthattunk. Szintén késô éjjel
mentünk aludni. Csütörtök az utolsó itt töltött napunk. A programok ma
sem maradhattak el. A reggeli rutin után visszaindultunk Szatmárnémetibe, közben pedig megismertük a megye látványosságait: Nagykárolyt,
Kaplonyt, Adyfalvát, Ákost, Erdôdöt. Délután 6 órakor ismét a konviktusban voltunk. Vacsoráztunk, és mindenki elfoglalta magát a konviktus
falai között. Péntek reggel korán keltünk. Mindenki összecsomagolt a
reggeli után, és már pakoltunk is a buszba. Elbúcsúztunk a diákoktól, tanároktól és Dabasra indultunk. A hazaút mintha gyorsabban telt volna.
Szinte mindannyian aludtunk. Az iskolához érve mindenki hazaindult. Ez
az utazás felejthetetlen, örök emlék maradt számunkra.
Szabados Kata, 8. osztályos tanuló
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2009. szeptember 24-én a
DABASI NAPOK keretében
ökumenikus hittanversenyt
rendezett iskolánk városunk
hittanosai számára. A téma
Szent Pál apostol élete és levelei voltak. A felsô tagozatosok két korcsoportban mérték össze
tudásukat: I. korcsoport az 5–6. osztály, II. korcsoport a 7–8.osztály. Az ünnepélyes megnyitó 13 órakor kezdôdött iskolánk kápolnájában. Igazgató úr és dr. Szûcs Lajos országgyûlési képviselônk,
a PMK-elnöke megnyitó beszéde után imával és énekkarunk vidám énekével indítottuk ezt a nem könnyû megmérettetést, kiváló
versenyt. A versenyzôpárosoknak egy óra állt a rendelkezésükre,
hogy a tanultakról számot adjanak, majd munkájukat a zsûri értékelte. A díjátadás során méltattuk a diákok felkészülését, feladatvégzését. Minden résztvevô ajándékokkal és a helyezettek külön
jutalommal távozhattak. Köszönjük a felkészítô tanárok munkáját.
II. korcsoport: 5–6.osztály
1. helyezett: Monori Judit, Oláh Zsófia (Szent János Katolikus
Általános Iskola)
2. helyezett: Barta Tamás, Várady Zalán (Gyóni Református
Egyházközség)
II. korcsoport: 7–8.osztály
1. helyezett: Kecskés Rebeka, Oláh Frida (Szent János Katolikus
Általános Iskola)
2. helyezett: Hámori Gizella, Márton Anna (Táncsics Mihály
Gimnázium), Béki Martina, Jankulár Viktória (Szent János
Katolikus Általános Iskola)
3. helyezett: Takács Nelli, Szágos Annamária (Gyóni Géza Általános Iskola), Szabados Kata, Kucsák Nikolett (Szent János Katolikus Általános Iskola)
Jankulár Margit

RAJZVERSENY AZ ÖKUMENÉ JEGYÉBEN
2009. szeptember 24-én iskolánkban ökumenikus rajz- és hittanversenyt rendeztünk. A rajzversenyre alsós korosztályból a 3. és 4. osztályos tanulók küldtek be pályamûveket Szent Pál életébôl és leveleibôl. A zsûri döntése alapján az alábbi helyezéseket osztottuk ki:
1. helyezett: Laja Luca Veronika (Szent János Katolikus Általános
Iskola)
2. helyezett: Szita Cintia Antónia (Gyóni Géza Általános Iskola),
Szilágyi Dóra (Kossuth Lajos Általános Iskola)
3. helyezett: Bukovszki Katalin (Szent János Katolikus Általános
Iskola), Bali-Hajagos Fanni (Szent János Katolikus Általános Iskola)
Különdíj: Csiki Vivien (Gyóni Géza Általános Iskola), Csonka
Márton (Kossuth Lajos Általános Iskola), Laja Johanna (Szent János Katolikus Általános Iskola), Ungvári Dániel (Szent János Katolikus Általános Iskola)
A pályamûvekbôl rajzkiállítást szerveztünk, a rajzok iskolánkban
megtekinthetôek. A verseny résztvevôinek és a helyezetteknek kiváló munkájukhoz gratulálok!
Valentin Adrienn

INTÉZMÉNYEINK HÍREI

A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI
KÖZPONT
2009. október–november
havi programjai
Kossuth Ház Galéria
(2370 Dabas, Kossuth László u. 19.)
KIÁLLÍTÁS
A dabasi kistérség mûkedvelô alkotóinak
II. képzô- és iparmûvészeti kiállítása
A kiállítás megtekinthetô:
a Kossuth Ház Galériában
október 22-ig.
H.–P.: 9.00–17.00 óráig
Hétvégén elôre egyeztetett idôpontban.
(Tel.: 29/362-545)

CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAI
Forgatós néptánccsoport:
kedd, péntek 19.00–21.00 óráig,
oktató: Talabér István
Óvodás néptánc I.:
csütörtök 16.00–16.45 óráig,
oktató: Szarka Ágnes
Óvodás néptánc II.:
csütörtök 16.45–17.30 óráig,
oktató: Szarka Ágnes
Margaréta citeracsoport:
péntek 16.00–18.00 óráig,
oktató: Szlama Ildikó
Kéknefelejcs citeracsoport:
péntek 18.00–20.00 óráig,
oktató: Szlama László
Kékibolya népdalkör:
csütörtök 18.00–20.00 óráig
Orchidea népdalkör: kedd 17.00–19.00 óráig
Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub programjai:
október 24. szombat
Dabas és Térsége
Látássérültek Egyesülete klubnap:
október 5. hétfô, november 28. szombat

DABASON

ÉLTEM

II.,

azaz „Fiatal dabasi tehetségek, hírességek”
A Kossuth Mûvelôdési Központ 16 évvel
ezelôtt Dabasról elszármazott, Dabashoz
kötôdô, Dabason élt embereket hívott
meg egy beszélgetésre. A névsor impozáns volt: Balázs Mihály egyetemi docens
(dabasi születésû irodalmár), Biczák Péter
megyei könyvtár igazgató (valamikor járási közmûvelôdési felügyelô), Bíró Zoltán politológus (a mûvelôdési központ
egykori munkatársa), dr. Striker Sándor
közmûvelôdési oktató, kutató (egykor képesítés nélküli tanító Sáriban), dr.
Zlinszky János alkotmányjogász (azóta
Dabas díszpolgára), Kertész Géza evangélikus lelkész (egykor gyóni lelkész volt),
Murányi László mûsorvezetô, elôadómûvész (aki Gyónon született), özv. Halász
Mihályné, mindenki Eji nénije (azóta Dabas város díszpolgára) és Platthy Iván
nyugalmazott címzetes államtitkár (pedagógus, a járási hivatal egykori oktatási felügyelôje). Hosszú, érdekes, rengeteg emléket felidézô beszélgetés folyt a meghívottak és az érdeklôdôk között, Murányi
László vezetésével.
Az elsöprô sikerû elsô rendezvény ötletén felbuzdulva kezdtük el szervezni a
második ilyen jellegû eseményt. Helyi
születésû, illetve helyi kötôdésû tehetséges fiatalokat kértünk fel a beszélgetésre,
igazolva azt, hogy Dabason az ifjú generáció is ígéretes, bátran reménykedhetünk benne, hogy egykor méltó utódjaik
lesznek az elsô beszélgetés meghívott
vendégeinek. A mostani mûsor moderátora Ordasi Brigitta volt, akit a Rádió Dabasból ismerhetünk leginkább, de számos
mûvelôdési házas rendezvény mûsor-

közlôje volt már az évek során. 2009.
szeptember 22-én vendégeink voltak:
Szalontai Eszter operaénekesnô, aki elmesélte, hogy szinte véletlen fedezték fel
a hangját egy kóruspróbán. Jelenleg saját
társulatot alapít, országjáró turnét szervez. Szabó Erika színésznô, akit az egész
ország ismer a tévésorozatból, szereti tehetségét, tudását Dabason megmutatni.
Gimnáziumi éveit a színjátszás, a városi
rendezvényeken való közremûködés határozta meg. Lantos Gábor fogathajtó,
aki országos második, világbajnoki 4. helyezésekkel büszkélkedhet. Weis Márk,
aki 15 éves kora ellenére sokat tapasztalt
felnôttekkel motorozik, mégis minden
versenyen maga mögé parancsolja ôket.
Többszörös Közép-Európa-bajnok, jelenleg sérülés miatt nem versenyzik, de
minden bizonnyal hallunk még felôle.
Bennárik Dóra fitneszbajnok, aki saját
bevallása szerint félénk természetû, pedig
van mire büszkének lennie. Európakupa-gyôztes, és világbajnoki 2. helyezést
is elért már egyéniben. Zsolnai Róbert
futballista személyében egy rokonszenves
családcentrikus fiatalembert ismerhettünk meg, aki a sportsikerek elé helyezte
a szerelmet. Jelenleg a Honvéd focicsapatát erôsíti.
Street Gábor Táncsics-díjas, igazi közéleti fiatal. Néptáncolt, énekelt Dabason,
kórust szervezett az egyetemen, megjárta
az El Caminót. Sokoldalú tehetségét
legutóbb a kistérség gyermekeibôl szervezôdött adventi kórus vezetésével csillogtatta meg.
Nyiri Margó

JÖN AZ EXPERIDANCE
A dabasi közönség is megcsodálhatja a világhírû EXPERIDANCE tánckar magas
szintû produkcióit. Napjainkban egyre nehezebb feladatot vállal magára az a mûvész
vagy mûvészcsapat, aki ma Magyarországon kikapcsolódásra – a hétköznapoktól
elemelve –, pozitív elvonatkoztatásra szeretné bírni közönségét, nézôit. Erre vállalkozik az Experidance
tánctársulata november 14-én és december 19-én a DabasDiego Sportcsarnokban. Az elsô elôadás az „Ezeregyév” törté-

nelmi táncshow lesz. Ez a darab volt a társulat elsô egész estét betöltô produkciója,
mely a magyar történelmet dolgozza fel huszonegy képben, a honfoglalástól napjainkig, 500 kosztümre, fénytechnikára és fergeteges zenére épülve. Ezt követi december
19-én a „Nagyidai cigányok” címû darab.
Azok, akik végignézik az Experidance tánckar világszínvonalú
elôadásait, azok garantáltan egy életre szóló élménnyel lesznek
gazdagabbak.
B. B.
2009. október
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

TESTÜLETI HÍREK
Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete 2009. szeptember 2-án rendes ülést tartott, ahol pályázatokkal kapcsolatos
döntései között határozott arról, hogy az Önkormányzat pályázatot
nyújtson be a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében
Belterületi utak fejlesztése támogatására kiírt felhívásra. A fejlesztés tervezett megvalósulási helye: Dabas, Huba vezér utca, Tas
vezér utca és Ond vezér utca. A pályázaton igényelt támogatás
84 463 751 Ft, saját forrás 36 198 750 Ft. A Képviselô-testület
egyben döntött arról, hogy a saját forrás összegét a 2009. évi költségvetésrôl szóló 7/2009. (II. 16.) számú költségvetési rendeletében a fejlesztési célú tartalék soron biztosítja.
A testületi ülésen elhangzott, hogy Dabas Város Önkormányzata
a KMRFT–TEKI-005/2009. regisztrációs számon, a „Dabas városban a tájékoztatást elôsegítô információs rendszerek fejlesztése (utcanévtáblák, útbaigazító táblák, térképek)” c. pályázatán 1 546 380 Ft
támogatásban részesült. A támogatáshoz biztosítandó saját forrás
1 164 155 Ft, mely összeget a testület a 2009. évi költségvetésrôl
szóló 7/2009. (II. 16.) számú költségvetési rendeletében a fejlesztési célú tartalék soron biztosítja. Dabas Város Önkormányzata szintén
támogatásban részesült a KMRFT–CÉDE-039/2009. regisztrációs
számon, a „Dabas-Gyón Lurkó Óvoda infrastrukturális beruházása”
c. pályázatán. Az elnyert támogatás összege 19 000 000 Ft, a biztosítandó saját forrás 6 538 676 Ft, melyet a Képviselô-testület a
2009. évi költségvetésrôl szóló 7/2009. (II. 16.) számú költségvetési rendeletében a fejlesztési célú tartalék soron biztosít. A testület
döntött arról, hogy a Vásártér kerítésének felújítására 1 000 000 Ftot biztosít az általános tartalék terhére.
***
A Képviselô-testület a város fenntartásában mûködô közoktatási
intézményvezetôk számára a kiemelt munkavégzésért járó összeget
28 000 Ft-ban állapította meg 2009. szeptember 1-jétôl 2010.
augusztus 31-ig. A képviselôk határoztak arról, hogy az Önkormányzat csatlakozik a Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához. A testület elfogadta Dabas
Város Akcióterületi Tervét.
Dabas Város Önkormányzata vállalta, hogy a 2010. évi költségvetés terhére 2010. április 30-ig 1 000 000 Ft támogatást biztosít a gyóni katolikus templom felújítására.
***
Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete 2009. szeptember 15-i ülésén 40/2009. (IX. 15.) Dabas Város önkormányzati
rendeletével módosította a Dabas Város Díszpolgára cím, valamint
egyes kitüntetô díjak alapításáról és adományozásuk rendjérôl szóló
18/1999. (V. 28.) rendeletét. A rendelet módosítása alapján az Év
Dabasi Diákja díj átadására tanév végén vagy a Dabasi Napok rendezvénysorozat keretében kell sort keríteni.
***
A testület elfogadta Dabas Város Önkormányzatának a temetôk
és a temetkezés rendjérôl szóló 20/2004. (IV. 28.) számú rendeletének módosításáról szóló 41/ 2009. (IX. 15.) számú rendeletét.
A rendelet módosításával változtak a sírhelyek méreteire, használati idejére, a köztemetôk nyitvatartási idejére, az üzemeltetésre,
temetkezési helyek megváltási és újraváltási díjaira, illetve a temetkezési szolgáltatók által fizetendô temetôi létesítmények, valamint az üzemeltetô által biztosított szolgáltatások igénybevételi
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díjaira vonatkozó rendelkezések. A rendelet 2009. október 1-jén
lépett hatályba, megtekinthetô Dabas Város Önkormányzatának
hivatalos honlapján (www.dabas.hu).
A testület elfogadta Dabas Város 2009. évi költségvetésérôl szóló
7/2009. (II. 16.) számú rendeletének módosításáról szóló 42/2009.
(IX. 15.) számú, illetve 43/2009. (IX. 15.) számú rendeleteit.
A Képviselô-testület elfogadta a 2009. I. félévi költségvetési gazdálkodásról készült tájékoztatót. A képviselôk elfogadták Dabas Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítását. A testület
határozatlan idôre engedélyezte a Dabas S.A.S. csapat részére a
„Dabas” név felvételét és használatát.
***
A Képviselô-testület pályázatokkal kapcsolatos döntései között
döntött arról, hogy a KMOP-5.2.1/B-2008-0017 kódszámú „Magas színvonalú közösségi, kulturális és kereskedelmi funkciókat
nyújtó városközpont megteremtése Dabason” címû pályázat
2. fordulójában a saját forrást az alábbiak szerint biztosítja:
Partner

Projekt

Támogatás

Önerô

összköltség
Bíróság

29 508 334 Ft

26 551 026 Ft

2 957 308 Ft

Megjegyzés: Dabas Város Önkormányzata, késôbbi megegyezéssel
Földhivatal

31 625 859 Ft

28 456 748 Ft

3 169 111 Ft

44 459 564 Ft

7 845 805 Ft

60 000 087 Ft

10 588 251 Ft

1 501 320 Ft

3 503 080 Ft

Megjegyzés: az önerôt partner állja
Dabas Sportcsarnok

52 305 369 Ft

Megjegyzés: Dabas Város Önkormányzata
Pest Megyei Önkormányzat 70 588 338 Ft
Megjegyzés: Dabas Város Önkormányzata
Bor Imréné

5 004 400 Ft

Megjegyzés: az önerôt partner állja
Dabas Város Önkormányzata 1 044 455 256 Ft 775 629 414 Ft 268 825 842 Ft
Megjegyzés: Dabas Város Önkormányzata
DVÖK összesen
Egyéb saját forrás
Összesen:

290 217 206 Ft
6 672 191 Ft
1 233 487 556 Ft 936 598 159 Ft 296 889 397 Ft

A Képviselô-testület határozott arról, hogy a beruházáshoz
290 217 206 Ft saját forrást a költségvetési rendeletében biztosítja, illetve felhatalmazta a polgármestert a pályázat 2. fordulójának benyújtására.
A Képviselô-testület ingatlanokkal kapcsolatos döntései között
hozzájárult a dabasi, 937/1 hrsz.-ú, 1070 m2 nagyságú lakóház–udvar megnevezésû ingatlan elcseréléséhez, a Dabas Város Önkormányzatának tulajdonát képezô 6672 hrsz.-ú, 1077 m2 nagyságú
beépítetlen terület megnevezésû ingatlanra. A testület hozzájárult,
hogy a dabasi 09/44, 09/46, 09/47 és 09/48 hrsz.-ú ingatlanok telekrendezése során kialakuló magánút a Margit utca elnevezést kapja, illetve jóváhagyta a magánút közterülethez való csatlakoztatásának módjáról, valamint mûködtetésérôl szóló településrendezési
szerzôdést.
A testület döntött arról, hogy a Dinnyés Lajos úttól a Vasút utcai
kertvégekig elterülô ingatlanok közmûvesítését akkor is támogatja,
ha nem összefüggô területeket érint. A meglévô közmûhálózatra
egy-egy utca, telekcsoport rákapcsolódhat, ha a teljes közmûhálózati tervben elôirányzott vezetékméretekkel készítteti el a szükséges
hálózatot, vállalva annak költségeit. A hálózat ezen költségein túl
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még a késôbbiekben kiépítésre kerülô mûtárgyak, átemelôk kivitelezési költségeinek egy ingatlanra jutó hányadát is ki kell fizetni minden érintettnek. A további belterületbe vonásra kerülô területek esetében az Ônkormányzat akkor támogatja a belterületbe vonást, ha az
érintett tulajdonosok vállalják a víz- és csatornaközmûvek kiépítésének költségét az elôzetes költségkalkuláció alapján.
A testület tudomásul vette az Albertirsa–Martonvásár 400 kV-os
távvezeték átépítését, egyben felkérte Dabas város jegyzôjét, hogy a
kivitelezés során keletkezett, az Önkormányzatot érintô kárigényét a
beruházóval szemben érvényesítse.
***
A Képviselô-testület a Táncsics Mihály Gimnázium kiviteli terveire
irányuló közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és az eljárás nyertesének az Óbuda Általános Mérnöki Tervezô Iroda Kft.-t
(1033 Budapest, Hévízi út 3/A) hirdette ki. Az eljárásban kért ellenszolgáltatás: 8 500 000 Ft + 25% áfa, azaz bruttó 10 625 000 Ft.
(A határozatok teljes terjedelemükben a www.dabas.hu honlapon
olvashatók.)
Dr. Kozák Beatrix

BURSA HUNGARICA
2010. évi forduló
Dabas Város Önkormányzata kiírta a Bursa Hungarica
Felsôoktatási Ösztöndíjpályázatot, mellyel a hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok számára kívánja elérhetôvé
tenni a felsôoktatásban való részvételt. A 2010. évi fordulóban a pályázatok benyújthatók legkorábban 2009. október 1jétôl legkésôbb 2009. október 30-ig.
A részletes pályázati kiírások és a pályázati adatlapok
(„A” és „B” típus) az Önkormányzat Oktatási és Ifjúsági Szolgáltató Irodájában (tel.: 29/561-267) vagy a Polgármesteri Hivatal 215-ös irodájában (29/561-264) érhetôk el.
További információk:
www.dabas.hu, www.okiszi.hu, www.bursa.hu

Tisztelt gépjármû-tulajdonosok!
Dabas Város Önkormányzatának Adóhatósága felhívja a jármûtulajdonosok és üzembentartók figyelmét, hogy amennyiben hátralékuk van, az adóhatóság kezdeményezi a gépjármûvek forgalomból való kivonását. 2004. január 1-jétôl
adásvétel esetén az eladónak és vevônek egyaránt bejelentési kötelezettsége van az Okmányiroda felé. Ha egy adott
gépjármûnél tulajdonjog-változás következett be, de a Központi nyilvántartásban a tulajdonos-változás nem került átvezetésre, kérjük azt december 31-ig pótolják az Okmányirodában, leadott adásvételi szerzôdéssel vagy nyilatkozattal. Ennek hiányában ugyanis teljes évi adóösszeg megfizetésére kötelezett a jármûnyilvántartásban az év elsô napján
feltüntetett üzembentartó vagy tulajdonos.
Adócsoport

Burkolatcsere a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola udvarán
Idén nyáron sikerült befejeznünk azt a felújítási folyamatot,
amelyet 2005-ben kezdett el az Önkormányzat. Iskolánk épületének teljes körû felújítása után sor került az udvar burkolatának cseréjére is. Az ehhez szükséges 4,8 M Ft-ból 4 M Ftot a város önkormányzatától kaptunk 400 E Ft-ot önerôbôl
biztosítottunk, a fennmaradó 400 E Ft-ot pedig a szülôi munkaközösség bocsátotta rendelkezésünkre, amiért nagyon hálásak vagyunk.
A parkosítást is
sikerült
befejeznünk, Sikari Orbán
kertépítô szakember segítségével, aki
lelkiismeretes munkával és a dísznövények térítésmentes
telepítésével járult
hozzá volt iskolájának szebbé tételéhez. Köszönjük neki. A parkosítást egyébként az iskolai Diákönkormányzat bevételeibôl (papírgyûjtés,
jelmezbál) fedeztük, tehát a gyerekek dolgoztak meg érte!
Reméljük, hogy tavasszal sikerül egy mászókát is felépíttetnünk a park közepére.
Zsolnai Mária igazgató

KÖZLEMÉNY
Európai lakossági egészségfelmérés
2008-ban elfogadott uniós rendelet alapján az Európai Unió
tagállamaiban az Európai lakossági egészségfelmérésre
(ELEF) kerül sor. Magyarországon az adatgyûjtést a KSH hajtja végre. Az adatfelvétel célja a lakosság egészségügyi állapotának, életmódjának és az egészségügyi szolgáltatásokkal való elégedettségének megismerése. Hazánkban az ELEF 449
településen, a 15 éves és idôsebb, magánháztartásokban élô
lakosság körében, 7000 fô megkérdezésével zajlik 2009.
szeptember 15. és október 30. között.
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy sorszámozott igazolvánnyal rendelkezô kérdezôbiztosok a fenti idôszakban keresik fel a véletlen mintavétellel kiválasztott személyeket, és kérdôívet töltetnek ki az egészségügyi állapotukról,
életmódjukról. Az adatgyûjtésen belül az Országos Élelmezésés Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) országos felmérést
végez a táplálkozási és tápláltsági állapotról a válaszadók egy
kisebb csoportján. A gyûjtött adatokat a KSH és az OÉTI az
adatvédelmi törvény és a statisztikai törvény elôírásainak betartásával kezeli, azt csak statisztikai célra használja fel, név és
cím nélkül. A felmérés megkezdése elôtt a mintába bekerült
személyek tájékoztató levelet kapnak, minden válaszadó ajándékot kap.
További tájékoztatás:
KSH: 06-80/200-224 vagy elef@ksh.hu
OÉTI: 06-1/476-6473 vagy otap2009@oeti.antsz.hu
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Anyakönyvi hírek
október 11.

Újszülöttek
Név

Születési idô

Anyuka neve

Forgács Adél
Szehofner Ráchel Róza
Miklovicz Ádám
Volenszki Panna
Hegóczki Henrietta
Kozma Máté
Mészáros Bence
Gubicza Réka
Szepesi Vanessa
Farkas György
Batuska Lotti
Szombati Márk
Takács Csaba
Nagy Bálint

09. 02.
09. 03.
09. 06.
09. 07.
09. 07.
09. 08.
09. 12.
09. 16.
09. 17.
09. 17.
09. 21.
09. 25.
09. 26.
09. 30.

Barta Csilla
Csergô Zsuzsanna
Udvari Mariann
Podoba Erzsébet
Sevecsek Erika
Lantos Ildikó
Szabó Regina
Tunner Erika
Soltész Katalin
Varga Nikolett
Kecskés Zita
Kovács Szilvia
Szluka Mária
Illy Noémi

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Házasságkötések

10 éve (1999-ben) kötöttek házasságot:
október 1.
Sári Pál – Fazekas Anna Mária
október 2.
Banasák Attila Antal – Monoki Anita
október 9.
Pekári Miklós Béla – Gattyán Erzsébet
október 16.
Hábli Tibor – Bábel Mária Magdolna
Rátfai János – Szabados Éva
október 23.
Bálint István – Kiss Alexandra
20 éve (1989-ben) kötöttek házasságot:
október 6.
Janicsák János – Pelikán Zsuzsanna
Kucsera András – Kocsír Margit
október 13.
Molnár Ferenc – Valentyik Erika
október 21.
Perényi István Dénes – Balázs Erika Erzsébet
25 éve (1984-ben) kötöttek házasságot:
október 5.
Volenszki Mátyás – Ács Magdolna
Gogolák István – Bennárik Teréz
október 6.
Kubik Pál – Kis Judit
október 12.
Makai Zoltán – Csorba Mária Magdolna
október 19.
Rojcsik György – Mráz Ilona
október 20.
Farkas László – Kis Julianna
Szabó József – Horák Erzsébet
október 26.
Walter Attila Jenô – Gombár Anna Magdolna
30 éve (1979-ben) kötöttek házasságot:
október 5.
Csernák Balázs – Niklesz Teréz
október 6.
Slezák István – Fehér Zsuzsanna
október 12.
Szmrek István – Farkas Anna
október 19.
Surman József – Zsigmond Klára Elvira
október 20.
Szeibert Ferenc – Zelovics Éva
Csonka László – Tóth Julianna
október 26.
Safranyik János – Juris Magdolna
október 27.
Bálint József – Kancsár Erzsébet
október 27.
Wágner Gábor Pál – Kolozsi Piroska
40 éve (1969-ben) kötöttek házasságot:
október 3.
Janicsák István – Gombár Ilona
Zsolnai József – Dormány Mária
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október 18.
október 23.
október 24.
október 25.

Mráz Péter – Laja Julianna
Forczek Gábor – Fekete Katalin
Kollár László – Seres Éva
Holecz Pál Mihály – Fekete Julianna
Strupka József – Szlezák Katalin Julianna
Rost Mihály – Kollár Mária
Bálint János Jenô – Bennárik Mária
Szkicsák-Hébel József – Kovács Erzsébet
Balog József – Mráz Mária
Balázs Zsigmond – Kosztolányi Mária Magdolna

50 éve (1959-ben) kötöttek házasságot:
október 10.
Laczkó György – Halász Zsuzsanna
Jávorszki János – Benedek Erzsébet
október 17.
Gebura Pál – Rizmajer Rozália
október 24.
Strupka József – Nagy Rozália
október 31.
Kancsár László – Póczos Éva Ida
2009. szeptemberben kötöttek házasságot:
szeptember 5. Szûcs Tamás – Oláh Márta Brigitta
Kancsár Zsolt – Mráz Ilona
szeptember 11. Jelenek József – Csernák Éva
szeptember 12. Valaszkay Tamás – Mráz Mónika
Balogh Gábor – Presinszki Brigitta
szeptember 19. Sallai Nándor – Horváth Annamária
Zsolnai Csaba – Seregély Erzsébet
szeptember 26. Óváry Ádám József – Fabók Krisztina
Jáger József – Szabados Tímea

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név

Születési idô

Tóth Andrásné
Szabados Istvánné
Gáspár Jánosné
Herbert Józsefné

1913. 10. 12.
1914. 10. 10.
1915. 10. 13.
1919. 10. 23.

Életkor

96 éves
95 éves
94 éves
90 éves

Isten éltesse Önöket sokáig!
Halottaink
Név

Laczi Józsefné (Kokál Ilona)
Somogyi Miklósné
(Szmetana Teréz)
Karlik Pál
Balázs Andrásné (Balázs Judit)
Gacsal Antal
Ordasi Jánosné (Surányik Mária)
Drozdik József
Kálomista László
Zsolnai Péter
Fekete István
Nagy Dániel
Siposné Danielisz Gabriella
Kányási Istvánné
(Sebestyén Zsuzsanna)

Születési idô

Halálozás idôp.

1907. 02. 13.

2009. 07. 29.

1955. 06. 24.
1954. 06. 23.
1958. 10. 27.
1928. 05. 06.
1971. 04. 24.
1932. 02. 20.
1940. 01. 31.
1922. 06. 11.
1934. 05. 06.
1955. 10. 21.
1960. 05. 29.

2009. 08. 02.
2009. 08. 18.
2009. 08. 20.
2009. 08. 25.
2009. 08. 27.
2009. 08. 28.
2009. 08. 29.
2009. 08. 30.
2009. 09. 04.
2009. 09. 06.
2009. 09. 09.

1946. 07. 23.

2009. 09. 12.

Osztozunk a családok gyászában.

HITÉLET
• Október 6-tól minden kedden és szerdán 16.00–17.00 óráig

A GYÓNI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ALKALMAI
• Istentisztelet vasárnaponként 10.00 órától
• Úrvacsorás istentisztelet minden hónap elsô vasárnapján

10.00 órától
• családi istentisztelet minden hónap 2. vasárnapján 14.00 órától
• énekkari próba hétfônként 17.30 órától
• ifjúsági óra péntekenként 17.00 órától
• hivatali ügyintézés szerdánként 9.00-12.00 óráig, vagy telefo-

non egyeztetett idôpontban (tel.: 368-174)
A SÁRI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• Október 4-én, vasárnap 67 fiatal (35 fiú és 32 lány) bérmálko-

zott a sári templomban. A szentmisét Beer Miklós váci püspök
celebrálta.
• Októberi ájtatosság, hétköznapokon 17.30-kor,
vasárnap 15.00-kor
• Október 17. szombat: egész napos szentségimádás
reggel 8.00–18.00 között
• November 1.: temetôi ájtatosság 15.00 órától
• November 2.: ünnepélyes közös gyászmise 18.00 órától
• Reggelente 9.00 órától sírkômegáldások
A GYÓNI REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI
• Október 4-tôl minden vasárnap délelôtt 10.00 órakor gyermek

istentisztelet

Református Gyülekezeti Nap Dabason
A dabasi református gyülekezet szeptember 5-én
Családi napot szervezett. A szomorkás reggel, a szemerkélô esô nem sok jóval biztatta a szabadtéri fôzésre,
csapatversenyekre készülô gyerekeket és felnôtteket.
Akik azonban ennek ellenére nem adták fel és elindultak a Kossuth László utcai Gyülekezeti ház irányába,
8 órakor már sátort állító, asztalt, székeket pakoló,
fôzéshez készülôdô vidám társaságot találtak. Bizakodásunk nem volt alaptalan, a délelôtt folyamán kiderült az
ég és a kinti vetélkedôkre is alkalmassá vált az idô.
A gyerekek lufifújó-, és csokievô-versenye, valamint
diótörô bajnoksága hangulatban vetekedett a felnôttek
kötélhúzó-versenyével.
A focizás szinte minden korosztályt megmozgatott.
Csakúgy, mint a benti programok, a sárkánykészítés és
a csuhézás. Ez idô alatt a ház másik termében megtekinthettük a Valentyik család házi áldásokból, hímzett
falvédôkbôl készült kiállítását. Csontos József tiszteletes Izraelrôl és az ottani, Bibliából ismert helyekrôl tartott útibeszámolót. A közösen elfogyasztott ebéd után a
sportolás és a kézmûveskedés mellett dicsôítô zenék
hallgatására is sor került, majd dr. Tar Erika beszélt a
H1N1 típusú influenzáról és megelôzésének lehetôségérôl. A nap hátralévô részében a kellemes délutáni
napsütésben az udvaron beszélgettünk és szövögettük a
gyülekezet jövôjére vonatkozó terveinket, köztük az
azóta már elindult kórus tervét is.
B.H.N.

konfirmáció-elôkészítô 6. és 7. osztályosok számára
• Október 17. szombat 16.00 óra. Nagyon érdekes elôadás Kálvin Jánosról, születésének 500. évfordulója tiszteletére. Megemlékezô elôadást tartanak dr. Fodor Ferenc és dr. Fodorné
dr. Nagy Sarolta a református templomban
• Október 18-án 14.00 órától ökumenikus gyermekdélután,
melyre minden gyermeket nagy szeretettel várunk. Sportalkalmak és kézmûves foglalkozások is várhatók
• Október 18-án 17.00 órától Szabó István pánsípmûvész elôadása a református templomban.
• Október 30. 18.00 óra Reformáció elôkészítô istentisztelet a
református templomban
Igét hirdet László Milán evangélikus lelkész
• Október 31. 17.00 óra Reformáció emlékünnepi istentisztelet
a református templomban, közös úrvacsoraosztással
Igét hirdet Fekete László református lelkész
• November 1-jén ökumenikus temetôi istentisztelet elhunyt
szeretteink emlékére a temetôben.
A GYÓNI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Az egyházközség jótékonysági bált szervez a vihar által megrongált templom felújítására. A rendezvényre október 24-én, pénteken kerül sor a Lazí-tó Ligetben. Csonka Csaba atya és a gyülekezet minden jókedvû adakozót szeretettel vár az eseményre.

Családi és sportnap az evangélikus gyülekezetben
Október 4-én másodízben mérték össze erejüket a gyóni történelmi egyházak tagjai különbözô sportágakban. Pontosan egy évvel ezelôtt szervezte meg a Gyóni Katolikus Gyülekezet az elsô ökumenikus sportnapot.
Akkor Tibay László atyával megbeszéltük, hogy hagyományt teremtünk.
Ennek az elhatározásnak a jegyében szervezôdött ez a sportnap az idén
az evangélikus gyülekezetben. Mintegy 100 résztvevô jelent meg az
alkalmon, amely nemcsak a csocsózni, biliárdozni és pingpongozni tudóknak kínált szórakozási lehetôséget. A gyermekek sorversenyeken, az
idôsebbek a nap eseményeinek kommentálásában jeleskedhettek,
illetve rendelkezésre állt egy lengô teke is.
Az abszolút ökumené abban is megmutatkozott, hogy a párosok tagjai sok esetben különbözô felekezetûek voltak. Az összecsapások komoly
izgalmakat hoztak, amelyek után kialakultak a végeredmények. Miután a
vándorkupák ideiglenes birtokosaikhoz kerültek, közösen asztalhoz
ültünk, és elfogyasztottuk azt a csodálatos marha pörköltet, amelyet az
asszony testvérek szívvel-lélekkel készítettek el a nap résztvevôinek.
Megköszönjük Istennek, hogy megáldotta azt a szép októberi napot, és
kérjük, hogy adjon lehetôséget a folytatásra. Jövôre találkozunk a református gyülekezetben.
László Milán
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Egészségnap
2009. szeptember 26-án a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelôintézetben
A Dabasi Napok rendezvénysorozata keretében eddig minden alkalommal, így az idén is szûrést szerveztünk a dabasi lakosság
részére. Egészségügyi szolgáltatásainkat beutaló nélkül vehették igénybe az intézetünk több osztályán.
Nagyobb érdeklôdést az arteriográffal történô érvizsgálat iránt mutattak betegeink.
2005 júniusától indult városunkban az arteriográffal történô érvizsgálat. Segítségével lehetôség nyílt az artériák állapotának megismerésére, amely lehet optimális, normális
vagy kóros. Ez utóbbi esetben magas a kockázata az érelmeszesedésnek, ezzel együtt a
szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulásának (agyvérzés, szívroham). A szûrôvizsgálaton 58-an vettek részt. Közülük sokan
már a korábban megállapított kóros eredmény miatt gyógyszeres terápiában részesültek. Náluk lényeges javulást állapítottak meg
a mérések eredményeként.
Szintén nagy érdeklôdést mutattak betegeink az allergiavizsgálatnál, melyet a
Tüdôgondozó Intézet dolgozói Bérdi fôorvosnô vezetésével végeztek. Összesen 33-an
igényelték szûrôvizsgálatukat. Egyre többen
kíváncsiak arra, hogy náthás betegségüket a
környezetünkben megjelenô mely allergének
(virágpor, állati szôr, virágzó fa, fû, gyomféle,
gombák spórái) okozzák. Az allergia az immunrendszer túlzott reakciója az allergénekkel szemben. Az allergének kapcsolódnak az
immunrendszerben fontos szerepet játszó
IgE molekulához, amely elôidézi olyan anyagok felszabadulását az immunrendszer sejtjei
közül, amelyek gyulladást váltanak ki a szövetekben. Az allergia tünetei: az orr nyálkahártyájának duzzanata, gyulladásos reakció váltja ki a tüsszögést, orrfolyást, orrdugulásos panaszokat. A szempanaszok fô tünetei: a szem
viszketése, pirosodása, könnyezés. Az allergiás náthás betegek 30%-a lesz asztmás. Az
asztma krónikus gyulladás a hörgôkben. Elsô
tünetei futás után, vagy nevetés végén jelentkezô fulladásérzés. Fontos tisztázni a betegség okát, mert helyes kezeléssel, életmódváltással nagyon sokáig teljes tünet- és panaszmentes életet tud magának biztosítani. Ezért
volt szerencsés, hogy szándékunk és a betegek érdeklôdése találkozott az egészségnapon.
Csontsûrûségmérésre 23-an jelentkeztek.
2007 júniusa óta szûrhetôek betegeink
az OSTEOCORE csontdenzitométerrel,
amely alkalmas a gerinc és a csípôcsontok
csontsûrûségének mérésére. E vizsgálati
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módszerrel célunk a csontritkulás megelôzése, a már kialakult csontritkulás betegség kezelése, gyógyítása. Fontos feladatunk, hogy a
fiatalabb generáció minél magasabb csonttömeget érjen el megfelelô életmóddal, izomés csonttömegfejlesztéssel. Követendô életmód a helyes táplálkozás kialakítása, elegendô kalcium és D-vitamin bevitele, a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás mellôzése. A csontritkulás megfelelô életmód
mellett is kialakulhat a magunkkal hozott genetikai tényezôktôl függôen, ilyenkor már az
a feladatunk, hogy a csontvesztés további
ütemét csökkentsük, mert ezzel védekezhetünk a csonttörések bekövetkezése ellen. Laboratóriumunkban koleszterin-, vércukormérést, és vizeletvizsgálatot végeztünk 44 betegnél. Röntgen,- ultrahang- és mammográfiás vizsgálatokat összesen 75-en vettek
igénybe. Szemészetünket 33 beteg kereste
fel. Látásvizsgálatot, zöldhályogszûrést,
szemfenékvizsgálatot és szemüveg-ellenôrzést végeztünk. Komputeres látótér vizsgáló
segítségével megtudhatjuk, hogy a beteg a
környezô világból mennyit tud érzékelni, és
segítséget nyújt a zöldhályog és néhány
ideggyógyászati betegség állapotának felmérésében. Rendelkezünk modern szemnyomásmérô készülékkel, ami megfelel a kor követelményeinek és lehetôvé teszi a zöldhályog gondozását és szûrését. Kardiológiai
szakrendelésünket 46-an keresték fel. Vérnyomást mértünk, EKG-t készítettünk. A
panasszal érkezô betegeknél fizikális vizsgálatot végeztünk, szükség esetén szív ultrahangvizsgálat is történt. Nôgyógyászati szakrendelésünket 25 beteg kereste fel, akiknél
Goneth doktor úr rákszûrést végzett. Intézetünket összesen 310 dabasi lakos kereste fel
az egészségnapon.
A térség 13 község, lakosságának járóbeteg szakellátásáért felelôs intézetünk, ezért
minden lehetôséget megragadunk annak érdekében, hogy az itt élô emberek halálozási
adatai hasonlóan alakuljanak, mint az EU
más országaiban, a „természetes”-nél több
embernek ne kelljen meghalnia. Az elmúlt 10
évben ennek érdekében a szó valódi értelmében „egészség” terveket készítettünk, amelyek az itt élô emberek szükségleteire épül-

tek. Felismertük, hogy hiába várunk a csodára – az országunkban mindenki számára hozzáférhetô, magas szintû egészségügyi ellátásra –, helyette a saját térségünk lakossága számára próbáljuk meg a lehetôségeink szerinti
legmagasabb szintû egészségügyi szolgáltatást biztosítani.
1980-ban hazánkban szív- és érrendszeri
betegségben másfélszer annyian haltak meg,
mint az EU jelenlegi tagországaiban tapasztalható átlagos halandóság alapján elvárható
lett volna. Ez az arány 2005-ben már kétszeresére nôtt. (2006-ban 66 560 fô halt meg
szív- és érrendszeri megbetegedésben). A
természetesnél magasabb halálozást, ha az
országban mi nem is tudjuk csökkenteni, de a
saját térségünkben szeretnénk. A szív- és érrendszeri megbetegedések idôben történô
felismerése és gyógyítása érdekében a kardiológiai szakrendelésünk rendelési idejét a
szükségleteknek megfelelôen folyamatosan
növeltük, a legmodernebb szív ultrahangot
alkalmazzuk a diagnózisok felállításához, kiemelkedô képességû szakemberek végzik az
egészségügyi szolgáltatást. Ugyanezt a célt
szeretnénk elérni az arteriográffal történô
szûrésekkel, melyek eredményeként az artériák állapotát ismerhetjük meg, és a korán
felismert kóros esetekben gyógyszeres terápiával az érrendszeri megbetegedések megelôzhetôek, gyógyíthatóak.
2006-ban hazánkban rákban 32 400-an
haltak meg. Térségünkre vonatkoztatva e
magas halálozási szám csökkentése érdekében mammográfiai szûrési lehetôséget, ultrahang-vizsgálati lehetôséget, kémiai laborvizsgálatokat, cytológiai szûrési lehetôséget,
gasztroenterológai vizsgálati lehetôséget biztosítunk. Daganatos betegségben bekövetkezett halálozási számban, 1980-ban és 2005ben is az EU éllovasai voltunk. Az elmúlt
25 évben az EU-ban a daganatos betegségek
halálozási átlaga tizedével csökkent, hazánkban ugyanannyi maradt.
Egészségtervünk alapgondolata, hogy ha
nem reménykedhetünk a felülrôl indított
pozitív irányú változásban, akkor marad az
alulról építkezô kezdeményezés, amellyel a
szûrések révén is élni szeretnénk.
Klemencz Györgyné intézetvezetô
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OKTÓBER HATODIKA
Október hatodika nemzeti gyásznap, az emlékezés napja. Ezen a napon minden magyarnak illik meghajtania a fejét az aradi vértanúk emléke elôtt. Különösen így van
ez 2009-ben, amikor a fájdalmas események 160. évfordulójáról emlékezünk meg.
160 évvel ezelôtt, az 1849. augusztus
13-i világosi fegyverletétel után
augusztus végén az orosz cári csapatok
átadták az osztrákoknak a fogságukba
esett magyar honvédtiszteket és honvédeket. Az osztrákok súlyos megtorlásra
készültek. Nem csak Haynaunak, Magyarország teljhatalmú fôparancsnokának volt az a véleménye, hogy „a fôkolomposoknak lógniuk kell”, hanem a
tömeges megtorlással Ferenc József
uralkodó és a Schwarzenberg-kormány
is egyetértett, mivel példát kívántak
statuálni. A magyar 1848–49-es forradalom és szabadságharc, valamint az
orosz cár segítségül hívása nagy presztízsveszteséget jelentett a Habsburg
Birodalom számára.
A meghirdetett statárium értelmében a magyar szabadságharc fogságba
került politikai és katonai vezetôit hadbíróság elé állították. A tárgyalás sorrendjét a bûnösség foka, azaz annak
alapján állapították meg, hogy ki
milyen posztot töltött be a forradalom
és szabadságharcban. Ennek megfelelôen elôször Batthyány Lajos gróf,
volt miniszterelnök perére, illetve a
honvédsereg önálló seregtestet vezénylô vezetôinek elítélésére került sor.
Batthyányt a pesti, a honvédsereg
13 fogságba került katonai vezetôjét
pedig az aradi hadbíróság halálra ítélte.
A császáriak a felelôsségrevonás
idôpontjának 1848. október 3-át tekintették, az azt követô eseményeket

büntették. Batthyány esetében – mivel
ô az ominózus határnap elôtt lemondott – úgy indokolták, hogy a volt miniszterelnök egész megelôzô tevékenysége volt az, amely Magyarországon az október 3-i uralkodói kiáltvány
utáni eseményekhez vezetett. A honvédtisztek azon védekezését is elutasították, hogy ôk a cs.-kir. hadsereg
tisztjeiként 1848 nyarán és ôszén az
uralkodó utasítására kellett, hogy letegyék az esküt Magyarország új alkotmányára, s nem tehetnek róla, hogy ez
az eskü késôbb ellentétbe került a magyar király hûségére már korábban
letett fogadalommal.
A kivégzéseket 1849. október 6-ra
tették, amely a második bécsi forradalom és Latour osztrák hadügyminiszter
halálának egyéves évfordulója volt. A
volt miniszterelnök, gróf Batthyány
Lajos utolsó éjszakáján a felesége által
hozzá juttatott tôrrel öngyilkosságot
kísérelt meg, így a nyakán ejtett sebei
miatt az eredetileg kötél általi halál
helyett golyóval végezték ki 1849.
október 6-án a pesti Újépületben. Batthyány bátran fogadta a halált, maga
vezényelt sortüzet a kivégzôosztag
katonáinak.
Aradon ugyanezen a napon a honvédsereg 13 katonai vezetôjére sújtott
le a megtorlás. Hajnalban sortûz oltotta ki életét Kiss Ernô altábornagynak,
aki a szabadságharc elsô jelentôs
gyôzelmét aratta Perlasznál. Vele

együtt halt meg Dessewffy Arisztid tábornok, a kiváló huszártiszt; Schweidel
József tábornok, a pákozdi csata hôse és
Lázár Vilmos ezredes, a magyar mûszaki csapatok egyik megszervezôje. A hajnalban kivégzetteket a reggeli órákban
követte további kilenc tábornok. „Szép
kis deputáció megy az Úristenhez,
hogy a magyarok ügyét képviselje” –
mondta az elsôként az akasztófához
szólított Pöltenberg Ernô, a vakmerô
husztártiszt. Ôt követte Komárom egykori parancsnoka, Török Ignác; majd
Láhner György, a szabadságharc hadiiparának irányítója. Aztán három volt
hadtestparancsnok: Knezich Károly,
Nagysándor József és LeiningenWesterburg Károly következett.
„Ma nekem, holnap neked” – mondta egy régi római szólást idézve Nagysándor a hadbírónak. Leiningen után a
szabadságharc utolsó hadügyminisztere, Aulich Lajos nyakába tette a hóhér a
kötelet. Majd a hôsök hôse, a szabadságharc veretlen tábornoka, a lábtörésébôl még mindig fel nem épült szálfatermetû Damjanich János bicegett a bitófa alá. Vécsey Károlynak, a bácskai
hadtest megmentôjének, Arad elfoglalójának már nem volt kitôl elbúcsúznia.
Odalépett hát Damjanich holttestéhez
– s bár 1849 március óta haragban álltak –, letérdelt, és megcsókolta Damjanich lecsüngô kezét.
Batthyány Lajos és a 13 katonai parancsnok bátran fogadták a halált, biztosak voltak abban, hogy jó ügyért – a
magyar nép függetlenségéért és szabadságáért – halnak meg. Tetteikkel és
mártírhalálukkal örökbe beírták a nevüket a magyar történelem lapjaira.
Ezért emlékezünk rájuk kegyelettel
minden esztendôben.
Mitták Ferenc

Október 6-án délután a Táncsics Mihály Gimnázium tanulói és tanárai megkoszorúzták Zlinszky Elek honvédtiszt sírját
a régi dabasi református temetôben
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1956 a gyóni események tükrében
Az 1956-os októberi forradalom és szabadságharc vidéki települések életére is hatással volt, tiltakozó
mozgalmak, megmozdulások formájában. Városunk sem maradt ki az események sodrásából, ugyanis a Biksza-ügy, amelyrôl az elôzô években többször
beszámoltunk lapunk hasábjain, számos megtorlással járt és
számos emberéletet követelt. Most, az alábbiakban egy gyóni
lakos, Balogh János visszaemlékezését tesszük közzé. Az írás
bizonyítja, hogy a gyóni mártírok emléke még élénken él a település köztudatában.

A dabasi 56-os mártírok
emlékezete
Mind a falu, mind a gyülekezet életére jelentôsen hatott az
56-os forradalom. A falu összefüggésében a legfontosabb esemény az volt, hogy a helyi pártitkárt, Biksza Miklóst meglincselték. Ötvenkét éve, 1957-ben történt, hogy a gyilkosság
eredményeképpen három embert, Balla Pál fakitermelôt,
Lakos János gazdálkodót és a felgyógyított Harmincz István
segédmunkást kivégezték. Városunkban a gyilkos, zord megtorlás alatt talán ez a nap volt a leggyászosabb a gyóni nép
számára. Biksza Miklós felesége tíz ember akasztását kérte
férje haláláért. Négyet valóban kivégeztek, errôl tudok, másik
harminc-negyven embert pedig kegyetlenül összevertek, többen közülük egész életükre nyomorékok maradtak, Biksza
Miklós neve pedig eléggé ismerôssé vált számunkra, mert városunk és egyben az ország leghosszabb fôutcáját róla nevezték el Sári, Dabas és Gyón egyesítése után. A meggyilkolt
párttitkár neve egy egész életen át a gyóni kivégzettek, illetve
megveretettek hozzátartozói számára a legkegyetlenebb vezetô nevével lett egyenlô. A történet sokféle elmesélésben létezik. Biksza Miklós helyi párttitkár a templom közelében
lévô tanácsházára érkezve egy feldühödött tömeggel találkozott. Egy darabig próbált velük szót érteni, de amikor a dühöt látta, megijedt és pisztolyt rántott. A tömeg erre végképp
ellenôrizhetetlenné vált. Biksza Miklós az ablakon kiugorva
kezdett futni az utcán, pisztolyával be-belôve egy-egy udvarra. A nép rohant utána. Ekkor Biksza Miklós hátralôve tüdôn
talált egy fiatalembert, Harmincz Istvánt. Ô volt az, aki az
1956. október 28-án más perben halálra ítélt D. Szabó Károllyal, valamint Lakos Jánossal együtt szorgalmazta a gyóni
nemzeti bizottság és polgárôrség megalakítását. Dabasról
fegyvereket szereztek, majd lefegyverezték a korábban megalakult, kommunista befolyású polgárôrséget. A volt vezetôk
közül többeket letartóztattak, majd kihallgatásuk után szabadon engedték ôket.
November 4. után a szovjet csapatok lefegyverezték a nemzetôröket, ám a dabasi rendôrség engedélyével újjászervezôdtek, újabb fegyvereket is kaptak. Jóllehet december 4én ismét lefegyverezték az egységet, a nemzeti bizottsággal
együtt folytatták vállalt munkájukat. December 10-én kül-
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döttség érkezett Gyónra a járási tanácstól, azzal a céllal, hogy
visszahelyezzék hivatalukba a forradalom idején elmozdított
helyi vezetôket, és felszámolják a nemzeti bizottságot. Velük
volt Biksza Miklós, aki az MSZMP járási bizottságát képviselte. A tárgyalás alatt nagy tömeg gyûlt a tanácsháza elé, tüntetve választott szervük védelmében, egyben Biksza Miklós
ellen. Egy csoport a tanácsterembe is benyomult. Itt Harmincz István pofon is ütötte Bikszát, aki kimenekült az utcára, és amikor a tömeg üldözôbe vette, figyelmeztetô lövést
adott le feléjük. Ekkor Balla Pál is bekapcsolódott a párttitkárral való dulakodásba. Balla is belerúgott, majd megpróbálta megkötözni, de a kötél elszakadt. Balla Pál ezt követôen
a sebesült Harmincz Istvánt vitte be egy közeli tanyára. Ez
úgy történt, hogy Harmincz István utolérte a menekülôt, dulakodni kezdtek, ekkor Biksza a pisztolyával megsebesítette.
Egy közeli tanyára vitték, ott részesült elsôsegélyben. Lakos
János is csatlakozott Balláékhoz, ôt az vitte rá erre a lépésre,
hogy a visszaállított tanácsrendszer a földeket is elvette a magángazdálkodóktól. Nem sokkal késôbb Kövecses Ferenc
egyetemi hallgató Bikszát helyreigazította, lôtt egyet a földre
aztán a földön fekvô Biksza Miklóst tarkón lôtte. Az oroszok
és az ávósok rövidesen megszállták az egész falut. Megjelenésükkel egyre inkább a rettegés lett úrrá. Találtak besúgót, aki
egymás után adta az ötleteket, melyik házba menjenek.
Kövecses ezek után külföldre, Kanadába távozott a várható
megtorlás elôl.
A Biksza-gyilkosságért nem is bûnös Balla Pált már december 10-én letartóztatták, Harminczot viszont 1957. április 5én. Ôt elsô fokon mozgalom vezetése és gyilkosság vádjával
életfogytiglani börtönbüntetésre, Ballát szándékos emberölés
vádjával hét év börtönbüntetésre ítélték, Lakos János 14 évet
kapott. Ezeket az ítéleteket a másodfokon eljáró Legfelsôbb
Bíróság Népbírósági Tanácsa halálbüntetésre súlyosbította
1957. október 22-én. Az ügyben Kádár János személyesen
követelt gyors, szigorú, elrettentô ítéleteket. Az ítéleteket három nap múlva egy esôs, hûvös, zord ôszi napon a Gyûjtôfogházban hajtották végre, majd a 301-es parcella egyik gödrébe
temették ôket. Rehabilitálásukra 1989-ben, az 301-es parcella átrendezésével és a kivégzett hôsök emlékének átértékelésével egy idôben került sor.
Balogh János
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Ahol a Zlinszkyek találkoztak

A Halász Móricz-kúria
októberi programjai

Szeptember 25-én a Halász Móricz-kúria nagyterme zsúfolásig megtelt ér-

Október 15. (csütörtök)
17.30 Vay Péter és Vay Sarolta
kiállítás és könyvbemutató
Helyszín: Halász Móricz-kúria

deklôdôkkel. Ismert és ismeretlen arcok népesítették be a szalont, dabasiak, gyóniak jöttek el, hogy részesei lehessenek egy újabb kiadvány bemutatójának, amely
gazdag helytörténeti múltunkkal áll kapcsolatban. Az ismeretlen arcok legtöbbje
a Zlinszky családhoz tartozott, Budapestrôl és Magyarország más, távolabbi településeirôl érkeztek, hogy együtt lehessenek, részt vehessenek egyik rokonuk,

Fotó: Karlik Dóra

dr. Zlinszky János családtörténetének bemutatóján.

Zlinszky János professzor úr, volt alkotmánybíró, Dabas díszpolgára származásán, családján keresztül kötôdik
városunkhoz, elôdei itt nyugosznak, a
régi családi kúria pedig gyermekkori
emlékeinek színtere. Zlinszky professzor úr úgy érezte, tartozik ôseinek
azzal, hogy megörökítse múltjukat,
visszavezesse a bonyolult és szövevényes genealógiai szálakat a felvidéki
Zlin városába, ahonnan útjára indult,
majd egyre terebélyesedett és szerteágazott a Zlinszky família. Komoly dokumentumkészlet – levelek, okmányok,
címerek, adatok, naplók, feljegyzések –
állt rendelkezésére, és a hiányzó információkat a család örömest kiegészítette, de nemcsak adatokkal szolgáltak,
hanem javaslatokkal, jó tanácsokkal is.
A professzor úr felvállalta, hogy
megörökíti a gyóni Zlinszky-család történetét, egy furcsa, mûfaji sokszínûségében érdekfeszítô könyvben, amely
száraz genealógiai adatokon túl szépen,
emberien megrajzolt portrékat, mosolyra fakasztó történeteket, anekdotákat is tartalmaz. Az ôsök arcképcsarnoka megelevenedik, emberközelbe kerül,
megismerjük életüket, elveiket, világnézetüket, nagyságuk szerényen, de
határozottan bontakozik ki az olvasó
szeme elôtt.

A rendezvény nyitógondolatai
Kôszegi Zoltán polgármester szavaiban
fogalmazódtak meg. Választ kaptunk
arra, hogy miért fontos ennek a városnak az ilyen jellegû kiadványok támogatása, helytörténeti értékeink feltárása
és megôrzése. A könyvbemutató házigazdája, Szehofner József jól megválasztott kérdéseivel a lényeg feltárása
irányába terelgette a beszélgetést.
Zlinszky professzor úr kellemes és nyitott személyisége, elôadásmódjának
közvetlensége felkeltette a közönség
érdeklôdését a könyv iránt. Így a rendezvény végén hosszú sor várakozott
arra, hogy dr. Zlinszky János személyre
szóló ajánlással lássa el a kötetet.
A vendégek lassan hazaszivárogtak,
csak az a mintegy húszfôs, mosolygós
asszonyokból, tekintélyes férfiakból,
terhes kismamákból, kisgyereket vezetgetô fiatal anyukákból, apukákból, fiatal fiúkból, lányokból álló kis csapat
maradt, amelynek tagjai bensôségesen
beszélgettek, nevetgéltek az elnéptelenedô teremben. A Zlinszky család apraja-nagyja, a testvérek, fiak, unokák és
dédunokák, távolabbi és közelebbi rokonok, akik itt, Dabason találkoztak
hosszú idô után, gondtalan együttlétben, múltidézô hangulatban. Mint régen, a gyóni Zlinszky-kúriában, a nagymama családi asztalánál. Egy kedves
hölgy, mint kiderült, a professzor úr lánya, rámosolygott az ôket bámuló, tébláboló szervezôkre, és zavartan ennyit
mondott. „Bocsánat, de mi Zlinszkyek
mindig utolsónak maradunk. Ritkán találkozunk, és nem vesszük észre, hogy
így elröpült az idô!”
A gyóni Zlinszky-család c. könyv megvásárolható a Polgármesteri Kabinetirodában (06-29/561-230).
Kapui Á.

Október 16. (péntek)
18.00 Római Katolikus Gyülekezet
szervezésében Pitti Katalin koncertje,
Helyszín: Katolikus templom, Gyón
Október 17. (szombat)
16.00 Elôadás Kálvin János emlékére
Elôadók: dr. Fodor Ferenc –
nagykôrösi lelkész
dr. Fodorné dr. Nagy Sarolta
Helyszín: Református egyház
gyülekezeti terme
18.00 Gôzliba c. elôadás a Kúria
Kompánia elôadásában Az elôadás után
vendéglátás a Gyóni Géza Nyugdíjas
Klub Egyesület támogatásával
Helyszín: Halász Móricz-kúria
Október 18. (vasárnap)
14.00 Ökumenikus gyermekdélután
a református gyülekezet szervezésében
Állatsimogató a Gyóni Géza Nyugdíjas
Klub Egyesület szervezésében
a református templomkertben.
17.00 Szabó István pánsípmûvész
elôadása a gyóni református
templomban
ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK:
Hetente szerdán
Baba-mama klub 16.00–18.00-ig
csütörtökönként színjátszó próba
16.00–18.00-ig
Asszonytorna 17.30–18.30
A LazulALánc együttes próbája
18.30–20.30-ig
Kéthetente szerdánként az Áldos
Egyesület zenei próbája 18.00–20.00
Érdeklôdni lehet a 06-29/367-160-as
telefonszámon
A Halász-Szánthó Emlékszoba és
Velikovszki Pál Emlékszoba is
látogatható minden hétköznap
08.00–16.00-ig.
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Író-költô palánták jutalmazása
A Dabasi Talentumok döntôjén és gáláján
gazdára találtak a Dabasi Újság pályázatának díjai is. Az év elején meghirdetett versés prózaíró pályázatra nyolc dabasi diák jelentkezett (Kukk Edit Luca, Szanyi Tünde, Dóri Evelin, Deminger Fanni, Lakos
Sára Nina, Vincze Erika, Szabó Orsolya,
Jelenek Tamás), akik közül néhányan, beküldött írásaik alapján valóban ígéretes tehetségeknek bizonyultak.
Külön érdem az, hogy ebben az elanyagiasodott világban, ahol az irodalom perifériára szorult, még vannak fiatalok, akiket
érdekel az írás, akik próbálkoznak szép, érzékeny és tanulságos történetek megírásával és a rímfaragás nehéz, de örömteli feladatával. Idén a Tehetség Évében, Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulóján különösen figyelnünk kell az alkotó
fiatalokra, és biztatnunk kell ôket arra,
hogy érdemes megtalálni a számukra legmegfelelôbb önkifejezési formát.
A pályázat résztvevôi mindannyian
gyôztesek, mert mindegyikük írásában van
szépség, érzékenység, értelem és mûvészet, értékelhetô részlet, amely megragadja a szerkesztô figyelmét. Persze akad
kiforratlan történetfûzés, botladozó rím,
nem teljesen világos költôi kép is, de a
lényeg mégis a próbálkozás, amely a
fejlôdés egyetlen járható útja. Mivel a Dabasi Újság mindig terjedelmi problémákkal küzd, így minden számban biztosítunk
helyet egy-egy fiatal alkotónak az év folyamán.
Az októberi számban nyolc pályázó közül a két díjazott, Kukk Edit Luca és Vincze Erika kap közlési lehetôséget egy-egy
vers erejéig. Minden kedves pályázó diáknak azt kívánom, hogy folytassa az írást,

olvasson magyar klasszikusokat, az anyanyelv nagy mestereit, hogy fejlôdjön a szókincse, csiszolódjon a stílusa!
Kapui Ágota

Esôcseppek

A nemzet
Kányádi Sándor szavaival élve, a magyar
nemzetnek két apója volt, Bem apó és Elek
apó. Az egyik a magyar szabadságért
küzdött, a másik pedig tudta az igazat.
Mert az igazság ma már csak a mesékben
létezik.

Tegnap kimentem a rétre.
Néztem a napot, az eget, a földet.
De akkor a horizonton szivárvány emelkedett.
Rájöttem, hogy itt esô lesz.
Ahogy szaladtam a harmatos fûben,
Az esôcseppek hulltak szépen.
A szivárványom, mintha egy manó lett volna.
S ekkor vettem észre, hogy bálban vagyok.
A király, s a királyné, a herceg, a lord, a báró
Ott voltak mind.
A zenészek mind muzsikáltak.
A keringôn volt a sor,
S én keringtem.
S egyszerre visszatértem.
Ott voltam a réten.
Kedves esôcseppek, köszönöm szépen.
Kukk Edit Luca

Édesapámnak
Fúj a szél, keservesen dúl,
mintha hinné, védeni öleli körül
– az ég karja fekete fátyolba nyúl –
ôt, ki most fehér köpenyben száll fölül.
A csillagok fényükkel követik
útitársként a súlyos tengerbe.
Az univerzum szônyegét leteszik
mint császárt ünneplik zengve.
A fû alázatosabban zöldell ekkor,
és bólint – feladata marad örökké.
Az esô cseppjeivel rá lepedôt hantol,
hogy elfeledjék, aki nem jön vissza többé.
Vincze Erika

150 éve, 1859. szeptember 30-án egy
erdôvidéki (Erdély, Székelyföld) kis faluban, Kisbaconban született a legnagyobb
mesemondó, Benedek Elek. A Magyar Olvasástársaság ezt a napot a Magyar Népmese Napjává nyilvánította. Nincs olyan
generáció, amely legalább gyerekként ne
találkozott volna ezzel a névvel, nincs magyar ember, akinek szülei, nagyszülei, óvó
és tanító nénije ne olvasott volna neki egyegy Benedek Elek-mesét. Sajnos, van olyan
magyar ember is, akinek elsô és egyben
utolsó olvasmányélménye Elek apó meséje

KÖZÉRDEKÛ
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Az orvostudomány
a feje tetejére állítva
(A betegségek kialakulásának
új szemlélete)
címmel elôadást tart
Kácsándi Elvira pszichoterapeuta
a Halász Móricz-kúriában
2009. november 5-én
16.00 órakor.
Minden érdeklôdôt
szeretettel várunk!
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A dabasi kistérség mûkedvelô képzô- és
iparmûvészeti alkotóinak kiállítása
volt, mert sajnos manapság nem szokás olvasni. A nagy mesemondó történetei azonban eljutnak mindenkihez, és jó esetben
mindenki továbbadja kedvenc meséit gyermekeinek, unokáinak. Így válik halhatatlanná a nemzet számára.
Benedek Elek tanulmányait Székelyudvarhelyen, majd Budapesten végezte. Már
gyermekként szoros kapcsolatba kerül a
székely népmese világával, amely úgy elvarázsolja, hogy igyekszik kimerítôen feldolgozni, újraalkotni ezt a motívumvilágot.
Ebbôl építkezik ifjúsági íróként, lapszerkesztôként, irodalomszervezôként.
A trianoni döntés után nem hagyja
cserben szülôföldjét, 1921-ben hazatér Erdélybe, és a kisbaconi kúriából irányítja az
irodalmi életet, szerkeszti a Cimbora
folyóiratot, gyerekek ezrével levelezik.
1929. augusztus 17-én, 69 évesen, alkotás közben érte a halál. Félben hagyott
írásának utolsó három szava tekinthetô
irodalmi testamentumának: „fô, hogy dolgozzanak…” Nemzetéhez, családjához,
házastársához holtig tartó hûség fûzte.
Házasságuk elején kötött megállapodásuk
szerint (hogy egyik sem akarja túlélni az
eltávozott felet), felesége, Fischer Mária
két nap múlva követte férjét a sírba. Sírfelirata, amely Ruth könyvének két verse,
híven tükrözi összetartozásukat az öröklétben is: „Ahová te mégy, odamegyek, ahol
lakol ott lakom. A te néped az én népem, a
te Istened az én Istenem. Ahol meghalsz,
ott halok meg és ott temettetem el.”
– kapui –

PROGRAMVÁLTOZÁS
A Gyóni Napok rendezvénysorozat
keretében meghirdetett gróf Vay Péter

Második alkalommal került sor a dabasi
kistérségben és környékén élô és alkotó
mûkedvelô képzô- és iparmûvészek tárlatának megnyitására a Kossuth Ház Galériában Dabason, 2009. szeptember 19-én.
A kiállítás folytatása volt a 2005-ben útjára indított kezdeményezésnek. A cél: az
amatôr alkotók megismertetése Dabason
és a kistérségben. A kiállítást Platthy Iván
nyugalmazott, címzetes államtitkár nyitotta meg, aki ünnepi köszöntôjében utalt
a 40 évvel ezelôtt megalakult Dél-Pest
megyei Nagy István képzô- és iparmûvészeti csoport munkájára. Teljes joggal,
hiszen a szervezôk is úgy ítélik meg, hogy
a mostani kiállítás – és a négy éve mûködô
kistérségi alkotó kör méltó folytatása az
akkori tevékenységnek.
A kellemes szombat délelôtti ôszi napsütésben megtelt a Kossuth Ház Galéria
udvara, a jó hangulat megteremtéséhez
Kiss Enikô, Lang Erik, Mráz Albert és
Tóth Antal klasszikus dzsesszdallamok
megszólaltatásával járult hozzá. A felhívásra 48 alkotó küldött be 228 mûvet,
amelyekbôl a zsûri 130 munkát javasolt
bemutatásra. A zsûri tagja volt: Bálványos
Huba, Munkácsy-díjas grafikusmûvész,
Fiók László festômûvész és Kerekes
László grafikusmûvész.
A kiállítók között voltak olyanok, akik
már 2005-ben is bemutatkoztak (15 fô),
de szép számmal (33 fô) jelentkeztek

olyanok is, akiknek ez volt az elsô kistérségi bemutatkozásuk. Munkáikkal Dabas,
Bugyi, Újlengyel, Hernád, Ócsa, Táborfalva és Tatárszentgyörgy településeket
képviselték.
A kiállítás alkalmából egy reprezentatív, szép katalógus is megjelent, amelyben
az alkotók egy-egy munkájának fotója
szerepel az önéletrajzok mellett. Új eleme
volt a kiállításnak az alkotói díjak átadása.
A díj alapításához Dabas Város Önkormányzata, az Ország Közepe Kistérségi
Társulás, Bugyi Község Önkormányzata,
a Galéria Alapítvány és a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola járult hozzá. Alkotói díjban részesültek: Fajth József, Gazsó István, Gudmon Lászlóné, Huber
Erika, Mayerné Erdélyi Ilona, Mráz Judit, Solymosi Borbála és Valentyikné Szakál Márta.
A kiállítási katalógusból Kerekes László ajánló gondolatait szeretném idézni:
„A résztvevôk és a beküldött mûvek nagy
száma impozáns képet adott a térség alkotó embereinek tehetségérôl. Képet
adott rajzban, festményben, szoborban és
mûvészi tárgyalkotásban kifejezhetô
emelkedett gondolataikról. Mindarról,
amit a mûvészet segítségével megfogalmazni tudtak világlátásukról és megosztani kívántak másokkal is.”
Tapodi Katalin
a Kossuth Mûvelôdési Központ igazgatója

emléktábla-avató ünnepségre
október 18-a helyett
november 1-jén kerül sor.
A Vasút úti római katolikus
templomban a szentmisét és
a táblaavatást ezen a napon
dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskemét
egyházmegye érseke celebrálja.
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Folytatja a szakmai munkát a Pest Megyei
Kábítószerügyi Egyeztetô Fórum
A Pest Megyei Kábítószerügyi Egyeztetô Fórum (PMKEF) a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium által a KEF-ek számára idén kiírt pályázaton 2 700 000 Ft támogatásban részesült,
melyhez 300 000 Ft önrészt biztosít a Pest Megyei Önkormányzat.
Az összesen 3 millió Ft-ból 2.5 millió Ft-ot fordítunk iskolai prevencióra a Sziget Droginformációs Alapítvány közremûködésével. A fennmaradó 500 000 Ft-ot pedig koordinációs tevékenységre használjuk fel mint megyei konzultatív
testület. Így folytatni tudjuk a tavaly elkezdett konferenciasorozatot. Az idei konferenciák keretében a PMKEF a jelenlegi kábítószerügyi helyzetrôl lélektani, illetve mentálhigiénés szempontokat figyelembe véve szeretne tájékoztatást kapni, illetve nyújtani a meghívott megyei szociális és egészségügyi szakemberek, pedagógusok számára.

Az elsô konferenciát 2009. október 22-én 10 órai kezdettel
rendezzük meg Pest Megye Önkormányzatának épületében,
a Díszteremben. A konferencián három elôadást hallgathatnak meg vendégeink és az érdeklôdôk. Dr. Bugán Antal klinikai szakpszichológus A függôség lélektani háterre címû
elôadására 10.20 órakor kerül sor, ôt dr. Nagy Beáta klinikai
szakpszichológus követi, aki a Mentálhigiénés prevenció
gyermekeknél és nevelôknél címet adta elôadásának.
A szakmai konferencia utolsó vendégeként prof. dr. Bagdy
Emôke klinikai szakpszichológus elôadására kerül sor, ami
A segítôk személyes mentálhigiénéje (Ki segít a segítônek?)
címet viseli.
Szehofner József
Pest Megye KEF szakmai társelnök

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:
06-20/541-0843
06-70/257-7191
Dabas Közbiztonságáért
Közhasznú Egyesület:
Nappal: 06-70/330-7668
Éjszaka: 06-30/443-7593
Dabas-Szôlôsi Polgárôr Egyesület:
06-70/291-8665

ÜVEGES
GYORSSZOLGÁLAT
DABASON ÉS
VONZÁSKÖRZETÉBEN
SZABÓ ZOLTÁN,
TEL.: 06-30/527-0471
20 Dabas 2009. október

NYERT A DANUKE
IFJÚSÁGI CSAPATA A KUPÁBAN
Október 6-án, kedden, a DANUKE
NB II-es ifjúsági csapata a DDSben fogadta a Gyöngyösi FKK
NB I/B-s csapatát Országos Ifjúsági
Kupa mérkôzésen. A hazai csapat a
negyedik perctôl kezdve végig magabiztosan játszott, és nyerte a
mérkôzést a magasabb osztályban
játszó vendégek ellen. A találkozóról Mátyus Csaba tudósította lapunkat.
Az elsô félidôt a hazai csapat
négy góllal hozta, 14:10-et mutatott az eredményjelzô Dabas javára.
A találkozó második játékrészében a
hazai csapat tovább tudta növelni
elônyét és 28:21-re nyerte a
mérkôzést.
A vendégcsapat küzdeni akarását
mutatta, hogy nyolc kétperces kiállítást is kaptak a durva játékuk

miatt, nehezen viselték az alacsonyabb osztályban játszó Dabas elleni zakót. A hazaiak ennek ellenére
nem az emberelônyös helyzeteknek
köszönhetôen nyerték meg a mérkôzést, hanem végig jól védekeztek,
és emellett lendületes, ötletes játékkal lepték meg az ellenfelet.
Gratulálunk a csapatnak a továbbjutáshoz, és a tíz gólig jutó Vékony Alexandrának kiemelkedô teljesítményéhez!
Szerk.

SPORT

FIT-KID EURÓPA-KUPA: MÁSODIK HELYEN
VÉGEZTEK A SZIMULTÁNOS LÁNYOK
Október 4-én Cegléden rendezték a FIT-KID Európakupát, egyéni és csoportos kategóriában, amelyen tíz ország
versenyzôi vettek részt. A Szimultán SKE sportolói mind
a két formációban érdekeltek voltak, Gecser Eszter és
Bennárik Dóra személyében. Elôször az egyéni versenyek
zajlottak, majd ezt követték a csapatok versenyei. A dabasi
lányok a III. korcsoport csapatversenyében a második
helyen végeztek. A Bennárik Dóra, Gecser Eszter páros
immár sokadszor bizonyította, hogy komolyan kell számolni velük, legyen az hazai vagy nemzetközi megmérettetés.
B. B.

SZIMULTÁN SKE
Cegléd városa adott otthont október 3-án a FIT-KID
egyéni Grand Prix és a FIT-KID csapatok Országos Bajnokságának. A Szimultán SKE versenyzôi a rendezvényen két arany, egy ezüst, két bronz, egy negyedik, egy
ötödik és két hatodik helyezést szereztek. Csapatban a
Bennárik Dóra, Gecser Eszter duó immár sokadik alkalommal bizonyult legyôzhetetlennek. Ugyancsak csapatban a Gergely Glória, Csernus Anna, Kovács Attila trió
szerezte meg a bajnoki címet. Egyéniben Csernus Anna
ezüst-, Gergely Glória és Csizmadia Dóra bronzérmes
lett. Gecser Eszter a negyedik, Rigó Bianka az ötödik,
Gazda Bella és Juriga Fanni a hatodik helyen végzett.
2009. október
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HIRDETÉSEK

Tisztelt Ügyfelünk!
A DABASI ÚJSÁG hirdetési tarifái áfa nélkül
2009. január hónaptól a következôk:
1/32 oldal (fekete-fehér) 6 600 Ft/hó
1/16 oldal (fekete-fehér) 7 920 Ft/hó
1/8 oldal (fekete-fehér) 13 200 Ft/hó
1/4 oldal (fekete-fehér) 22 440 Ft/hó
1/2 oldal (fekete-fehér) 34 320 Ft/hó
1/1 oldal (fekete-fehér) 55 440 Ft/hó

színes
színes
színes
színes
színes
színes

7 920 Ft/hó (3,5✕5 cm)
10 560 Ft/hó (7✕5,5 cm)
18 480 Ft/hó (7,5✕10,5 cm)
29 040 Ft/hó (10,5✕15 cm)
44 880 Ft/hó (14,5✕21 cm)
81 840 Ft/hó
(A4 oldal)

Az árak a 25%-os áfát nem tartalmazzák.
Kedvezmények: 3 hónapos hirdetés esetén 10% kedvezmény, 6 hónapos
hirdetés esetén 15% kedvezmény, 12 hónapos hirdetés esetén 20% kedvezmény!
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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
e-mailben várjuk. Megértésüket köszönjük! Kéziratokat nem ôrzünk meg! Hirdetéseiket továbbra is várjuk és igényeiket igyekszünk teljesíteni!
Köszönettel: Bálint Katalin, a Kabinetiroda munkatársa
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