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„Térjetek meg
És szeressetek.
Elnyel mindeneket a hőség
És csak Istené a dicsőség”
Gyóni Géza

rendezvényeink

Újszülöttek köszöntése a Városházán

Október 17-én került sor a 2009-es esztendő első félévében született csecsemők köszöntésére a Városházán. A rendezvény nyitányaként a Bóbita Óvoda Micimackó csoportja kedves kis műsorral
köszöntötte a babákat. Ezt követően Kőszegi Zoltán polgármester
beszédében megköszönte a szülőknek, hogy az országban uralkodó válság ellenére több mint nyolcvan család vállalt gyereket a
Közösségek Évének első felében, és ezáltal újra megfiatalodott a

Fotók: Karlik Dóra

Vay-est
a Halász Móricz-kúriában

Szeptember 25-én, a Gyóni Napok részprogramjaként, városunk egyik
történelmi családjának két nagy szülöttére, gróf Vay Péterre és Vay
Sándor/Saroltára emlékeztünk. A rendezvény helyszíne a Halász
Móricz-kúria volt, ahol a Vay család emlékeivel, dokumentumaival, gróf
Vay Péter írásaival, köteteivel, festményeivel és fotográfiáival találkozhattak az érdeklődők egy igényes kiállítás keretében.
A 145 éve, 1864 szeptemberében született gróf Vay Péter misszionárius püspökről, világutazóról Valentyik Ferenc helytörténész tartott
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város közössége. Az ajándékutalványok átvételét követően közös
fényképezkedéssel, majd szerény vendéglátással zárult a délelőtt.
A rendezvény délután a sári Csati-parton folytatódott, ahol a
szülők új facsemetékkel gyarapították a jelképes kis erdőt, az
Újszülöttek Ligetét, amely évről évre növekszik, erősödik, kellemes
kirándulások, családi együttlétek helyszínévé válik.
K. Á.

előadást, méltatta sokoldalúságát és fontosságát az útikönyv, útirajz
műfajának megteremtésében.
Vay Sándor/Sarolta 150 éve született a Vay család harmadik gyerekeként, és tehetségével, akaraterejével felküzdötte magát a kor publicistáinak élvonalába. Nőként kezdte pályáját, de érvényesülni igazán csak
férfiként tudott a férfiak által uralt irodalmi életben. Nemváltó magatartása megbotránkoztatta a kor bornírt kispolgárságát és köznemességét,
de a férfiak mégis befogadták, a nők igazi gavallérnak tekintették. A
rendezvényen Sztavinovszky Győzőné nyugalmazott magyartanár, a
könyv egyik előszavának szerzője mutatta be Vay Sándor/Sarolta Virág
borul minden rögre című verseskötetét, amely Dabas Város
Önkormányzatának támogatásával, Valentyik Ferenc kutatásaira
támaszkodva jött létre. A kötet a szerzőt egy kevésbé ismert oldaláról
mutatja be, ezért izgalmas kutatási témát kínál bölcsészhallgatóknak,
doktoranduszoknak, irodalomszerető gimnazistáknak. A kötet létrejöttében közreműködött Czagányi László helytörténész, aki a Vay családról
szóló fejezettel járult hozzá a kiadvány teljességéhez.
A fent említett verseskötet, A gyóni Zlinszky-család és A dabasi
Kossuth-hagyományok három olyan idei kiadvány, amely feltárja gazdag
helytörténetünk egy-egy érdekes szegmensét. E kötetek szerzői, szerkesztői, társszerzői és kutatói Dabashoz kötődő személyek, akiknek fontos a
Szerk.
város sora, megítélése, múltjában gyökerező jövője.		

rendezvényeink

Újra motorzajtól volt hangos a „Gyóni Beton”

Ebben az évben Dabas történetében meghatározó évfordulók tucatjait ünnepeltük. Így volt ez az októberi Gyóni Napok közepén, amikor
közel egy évnyi előkészítő munka után megvalósult a Dabas-Diego
Sportcsarnokban a veteránjármű-kiállítás és találkozó.

Fotók: Karlik Dóra

A történeti kutatás, mely a rendezvény tartalmi alapjául szolgált, nem
kevés idő és energiabefektetés árán, meghozta gyümölcsét. Valentyik
Ferenc olyan részletességgel és elhivatottsággal gyűjtötte össze ennek a
szinte kiretusált történelmi időszaknak, a „Gyóni Beton” fénykorának
történéseit, amely számunkra, laikusoknak is közérthető olvasmányként szolgálhat. A kutatási anyag ismerete mellett nagyon fontos összetevője volt a visszaemlékezők elbeszélése és a folyamatosan bővülő
támogatók tábora. A témáról egész évben folyó párbeszéd, az országos
megjelenésű Veterán Autó és Motor című lap és a Fóti Motorbarátok
Köre, valamint a Ladánybenei Pannóniások Baráti Köre által nyújtott
támogatás nem csak életben tartotta a témát, de rengeteg ember érdeklődését is felkeltette a Kárpát-medence különböző pontjain. Időközben
sikerült a legkedvezőbb módon, nagyon sok támogatás
mellett a fő közös célunkat is elérni, hogy elkészüljön
az emléktábla, amellyel a halálos balesetet szenvedett
angol versenyző, Eric Fernihough és az összes motoros
előtt tisztelegni kívántunk.
Létrejött az Egekbe törő tempó, istenkísértő gyorsaság című könyv, amely hiánypótló a hazai autó- és
motorsport történetírásában. A könyv alapján elkészült
a tablókiállítás és sok támogató magángyűjtő, a Fóti
klub és az egyik fő szervező, dr. Kiss Miklós segítségével megvalósult egy tartalmilag is a korszakhoz illő
veteránjármű-kiállítás.

Aki azon az utolsó kellemes őszi napon ellátogatott a DDS-be, olyan
járműcsodákat is láthatott a két világháború közötti időszakból, amelyek
eddig még sehol nem voltak megtekinthetők. De nemcsak a csarnok belseje telt meg csillogó fényű, féltve őrzött kincsekkel, hanem a parkolók
is. Több mint kétszáz jármű várta a kiállítás-megnyitót követően, hogy
az egykori versenypálya szakaszát érintve eljusson az emléktábla-avatásra és tiszteletét tegye a motorozás hősi halottjának domborműve előtt.
S a félezer ember között jelen volt az angol veterán autós-motoros klub
képviselője, Vic Blake úr is.
A kilométeres hosszúságú konvoj mondhatni, visszaidézte a 75 évvel
ezelőtti események hangulatát. Az út szélén az óvodások kis magyar
zászlói, népviseletbe öltözött lányok magyar és angol zászlót lengetve
várták a London étteremnél (a baleset helyszínén) a nem mindennapi
menetet. Az avatóünnepségen a magyar és angol himnusz, az elhangzott
beszédek és méltató szavak után lehullott a lepel városunk egyik legújabb
emlékművéről. És ha valaki körbenézett, felfigyelhetett a könnyekig
meghatódott idősebb gyóni, dabasi emberekre.
Innen folytatódott a Fernihough-emlékkör a városban, Gyón, Alsó,- Felsődabas és Sári utcáin. Az eredmény pedig: mosolygós arcok, integető emberek, kedves
szavak. Így üdvözölte Dabas a szelíd motorosokat.
A kiállítás és a program egy napra szólt csupán, de
egy értékes, egyedülálló jövőbeli program kezdetét
jelentette.
Köszönjük mindazoknak a támogatását, akik felajánlásukkal, munkájukkal a rendezvény megvalósulását lehetővé tették!
Feldman László
a Kabinetiroda-munkatársa
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„Ilyen nagy dolog a Szabadság?”
megérintették a jelenlévők lelkét, és minden nemzedék megtalálta
bennük a mának szóló üzenetet. A jelenlévő ünneplő közösséget, a
város kitüntetett polgárait és díszpolgárait Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte, majd a Gyóni Géza Általános Iskola nyolcadikosainak ünnepi műsora idézte fel az 56-os eseményeket. A rendezvényt
Márai Sándor Mennyből az angyal című verse foglalta keretbe Bera
Márk és Feldman László előadásában.
Az ünnepség végén a város intézményei, egyesületei, civil szervezetei és csoportjai lerótták kegyeletüket a forradalom és szabadságharc
mártírjai előtt, és a Kovács Sámuel Tüzércsapat közreműködésével
elhelyezték a kegyelet koszorúit az 56-os obeliszknél.
– szerk –

Fotók: Karlik Dóra

Kettős ünnepre készült Magyarország október 23. reggelén. Ezen a
napon kétszer született újjá a magyar szabadság az elmúlt 53 év alatt.
Egyszer 1956-ban, amikor a pesti ifjúság fellázadt a kommunista
hatalom és az idegen uralom ellen, egyszer pedig egy 20 évvel ezelőtti október 23-án, amikor a rendszerváltást követően újból kikiáltották
a Magyar Köztársaságot.
A gyóni városközpontban meghitt ünnepség keretében emlékezett
meg a helyi közösség az 56-os eseményekről és annak dabasi mártírjairól. A rendezvény ünnepi szónoka dr. Bábel Balázs, KalocsaKecskemét egyházmegye érseke volt, aki családi visszaemlékezések
és saját élményei által hozta emberközelbe 1956 eseményeit, így szavai

Gyóni Géza-szobrot avatott a város közössége
Gyóni Géza születésének 125. évfordulója
alkalmából Dabas város közössége október
11-én, vasárnap felavatta a költő egészalakos bronzszobrát a gyóni városközpontban. Az ünnepi műsorban közreműködött
Papp János színművész, aki megrázó erővel adta elő Gyóni Géza legismertebb
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művét, a Csak egy éjszakára című költeményt. A honvágy, a front, az idegenbe
szakadt katonák életérzése Valentyik
Anna tolmácsolásában szólalt meg Karády
Katalin dalain keresztül. A rendezvény
ünnepi szónoka Kőszegi Zoltán polgármester volt, aki méltatta a szoborállítás

jelentőségét a közösség számára. A leleplezésben részt vettek azok a képviselők,
civil szervezetek vezetői és magánszemélyek, akik a szobor létrehozásában aktívan
tevékenykedtek. A leleplezést követően a
gyóni városrész történelmi egyházainak
képviselői felszentelték a szobrot és ökumenikus áldásban részesítették a jelenlévő
közösséget. A Gyóni Géza Nyugdíjas Klub
Egyesület tagjai virágot helyeztek Gyóni
Géza szobrának talapzatára.
A mű alkotója Janzer Frigyes szobrászművész, aki Halász Boldizsár szobrát is
megmintázta már Dabas számára. A büszt
a róla elnevezett városi könyvtár előtt
találta meg méltó helyét. A Gyóni Gézaszobor költségeinek tetemes részét a költségvetési keretből finanszírozta Dabas
Város Önkormányza
ta, amelyet az Oktatá
si és Kulturális Mi
nisztér ium által kiírt
pályázatból eln yert
összeggel egészített
ki.
K. Á.

intézményeink hírei

Bővítették az óvodát
A NAPSUGÁR ÓVODA 1976-ban tárta ki kapuit először
a sári gyermekek előtt.
Kezdetben három csoportot fogadott be az intézmény, ami
az 1980-as évek elejére négy csoportra bővült. Az 1930-as
éveit is meghaladó épület minden reggel meleg otthonként
várta a csöppségeket. Az idők során megkopott falak mögül
ma is biztonság, szeretet, derű árad.
A régi fényképeket nézegetve hosszú évek távlatából
elmondhatjuk, hogy fenntartóink mindig igyekeztek biztosítani a feltételeket ahhoz, hogy nyugodt, derűs légkörben tudjuk végezni nevelő munkánkat a ránk bízott gyermekek harmonikus személyiségfejlesztése érdekében.
Örömmel hallottuk a jó híreket, melyek szárnyra kaptak:
„Bővítik az óvodát!”
Az első rügyek kipattanásakor s az első fecskepár megérkeztével megjelentek az első munkások és munkagépek az
óvoda udvarában, s megkezdődtek az új épületszárny munkálatai. Szempillantás alatt került itt tégla tégla hátára, fel
sem ocsúdtunk, s készen álltak a falak, beépültek a nyílászárók és helyén volt a tető. A belső munkálatok hasonló gyorsasággal haladtak. 2009. szeptember 24. történelmi eseményként íródik be óvodánk életébe.
E napon ünnepélyes keretek között gyermekeink, szüleik,
óvó nénik, dadus nénik és a meghívott vendégek körében
átadásra került az 1. számú Napközi Otthonos Óvoda kibővített épülete, benne a tágas tornaszobával, melynek fontosságát talán nem is kell hangsúlyozni. Hiszen az óvodában
alakul ki és csiszolódik a gyermek mozgáskultúrája és szemlélete az egészséges életmódról… de a logopédus és a fejlesztőpedagógus munkakörülményei is javultak. A fedett teras�szal és az aulával is összenyitható tér talán egyedülálló a
városban, alkalmas közös óvodai rendezvényekre is.
Kétségtelen, hogy a településrész régi vágya teljesült a megvalósult beruházással. Az új óvodai szárny megépítése településünk városiasabbá válásához is hozzájárult, hiszen már
húsz éve város Dabas.
Szeretnénk hálánkat kifejezni mindazoknak, akik tevékenyen közreműködtek annak érdekében, hogy az óvodabővítés
megvalósulhasson.
Köszönjük a tervezőknek, kivitelezőknek, a szakmunká
soknak, de legfőképp Dabas Város Önkormányzatának.
Köszönet illeti a szülőket is türelmükért, hogy a megváltozott helyzethez maximálisan igazodtak, különösen a nyári
gyermekfelügyeletet illetően a Szivárvány Óvodában, hiszen
azt akartuk, hogy a munkálatok az ütemezésnek megfelelően
történjenek.
Bízunk benne, hogy Sári városrészben sok-sok gyermek fog
születni, akik koptatni fogják az új tornaterem padlózatát, s
mindig vidám, meleg otthonuknak érzik a NAPSUGÁR
Óvodát.
Mrázné Csernák Ilona
óvodavezető

Mihály-napi vásár
a Lurkó Óvodában

Október 3-án izgalmas reggel virradt a Lurkó Óvodára. Ezen a
napon rendezték a Mihály-napi vásárt, ahol a feldíszített óvodaudvarban szülők gyerekükkel együtt versenyezhettek, vásározhattak. A vásár a gyermekek műsorával kezdődött, majd az óvó
nénik, dadus nénik meglepetésműsora következett.
Ezután öt helyszínen ügyességi játékokban vehettünk részt.
Volt talicskatolás, asztalon mászás, öltözőverseny, stb.
A nyeremények mogyorószemek voltak, amikért a vásáron az
óvó nénik által készített természetes anyagból készült vásárfiát
vehettek a gyerekek. Volt ott levelekből készült őszanyó, kukoricaszár lovacska. A fergeteges délutánt zsíros kenyér parti
zárta.
Köszönjük az előkészítő munkát, a szervezést, a műsort, a
családias légkört!			
Lurkó Óvoda
Csigabiga csoportos gyerekek és szüleik
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Talentum-jutalomkirándulás
2009. október 3-a a mi napunk volt. Egy egész napos kirándulással
lepett meg minket (talentumokat) Dabas Város Önkormányzata. A
tavalyi évhez hasonlóan Kotán Sándorné Terike idegenvezetett minket, viszont most már nem a balatoni Révfülöpön (ahogy az az előző
évben történt), hanem Budapesten.
A Szent István térről indultunk és az első célpont a Művészetek
Palotája volt. Közelebbről ismertük meg az abszolút új stílusú és
roppant feltűnő, érdekes épület titkait, valamint kicsik és nagyok
külön-külön részt vettünk a Művészetek Palotája által kínált
Zenebona programon, ahol játszva tanultunk hangszerekről, a
hangokról és a csapatszellem fontosságáról. Emellett még hangszert is készítettünk (szívószálból). Aztán – a Nemzeti Színház
gyönyörű parkját és az eredetileg a Deák Ferenc téren tervezett
helyét érintve – az Állami Operaházhoz értünk. Ott az idegen
vezető segítségével néztük meg a remekmű pompáját, amin még a
legkisebbek is ámultak. Még abba a rendkívül különleges páholyba

Gőzliba a kúriában
Október 17-én, szombaton került bemutatásra a Gőzliba című
bohózat-csokor a Kúria Kompánia előadásában. A bohózat
mint olyan, arra hivatott szolgálni, hogy komikus elemeivel
kiragadja a nézőt a hétköznapi életből, és szórakoztassa, azzal
párhuzamosan kellemesen lefárassza érzékeit. Ezek a szempontok pedig maximálisan érvényesültek, hiszen nézőből is sok
volt, komikus pillanatokból, humorból meg még annyi.
Az előadás bohózataiból megtudhattuk, hogy:
• a részegség megállapítására elég egy kimondhatatlan nevű
költő,
• eredményesen fogyókúrázni csak szerelmesen lehet,
• a z állatok a testvéreink, ezért ne együk meg őket,
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is beültünk, hol egykor Sissy királynő élvezte az operadarabokat.
(Sajnos a kulisszák mögé nem leshettünk be...) A bőséges élmények
után jólesett mindenkinek a vacsora és a pihenés a Quattro étteremben, mert még a legelevenebb gyerekek is kifáradtak. Ezután
újra a csapatjátékoké volt a főszerep, ezért jobban megismerhettük
egymást. Elmondhatom, hogy nem hazudott az énekünk: „újra itt
van, újra itt van a nagy csapat…”, mert többen voltak, akiknek ez
nem az első talentum-kirándulásuk volt.
Talán nem mindenkinek tetszett olyannyira ez a kirándulás, mint
nekem, de egyet tudok: egész nap vidám és boldog gyerekeket láttam
magam körül. Ezzel nem csak az volt a cél, hogy művelődjünk és
ismerjünk meg minél több magyar értéket, hanem, hogy a nap összehozzon minket. Egy kisvárosban élünk, ami a miénk, életünk színtere, így mi alakítjuk. Egymásért. Ezért is fontos, hogy ismerjük
egymást. Ez a nap élő példa arra, hogy nemcsak egyénileg vagyunk
értékesek (mindenki!), hanem együtt, közösségben tudjuk igazán
értékelni egymást.			
Vincze Erika

• ha egy intézményben 3 énektanárral is találkozunk, akkor
minket alaposan átvertek,
• ne borzoljuk nyelvi értetlenkedéssel egy fáradt hivatali dolgozó idegeit!
A produkcióban szerepeltek: Bábel Antónia, Bartha
Erzsébet, Bera Márk, Csontos Dóra, Fekete Ilona, Feldman
Gabriella, Feldman László, Ferenczi Margit, Hegóczki Xénia,
Joó Tibor, Lakos Árpád, Mrázné Kosztolányi Judit, Petróczy
Attiláné, valamint a csoport felkészítője, Buzogány Márta.
Reméljük, hogy a bemutatott darabokból mindenki levonta
a tanulságot, és legközelebb is ellátogat a Kúria Kompánia színvonalas, örömteli perceket tartogató előadására!
B. J.

intézményeink hírei

Hagyományok jegyében a Közösség Évében
Sikeresen lezajlott a IX. Regionális Népzenei Találkozó 2009. október 11-én, vasárnap délután a Kossuth Mûvelôdési Központban. A
találkozót Pásztor Gergely, Dabas Város Önkormányzata Oktatási és
Kulturális Bizottságának elnöke nyitotta meg.
A rendezvényen az alábbi csoportok mutatkoztak be:
A Margaréta Citerazenekar (Dabas), a Dabas Városi Nyugdíjas Klub
Egyesület Népdalköre, a Rozmaring Hagyományôrzô Népdalkör
(Dabas-Sári), az Orchidea Népdalkör (Dabas), a Tatárszentgyörgyi

Boróka Asszonykórus, a Kékibolya Népdalkör (Dabas), az Ócsai
Népdalkör, a Bazsalicska Citerazenekar (Dabas-Sári), Bugyi község
népzenei csoportjai, az Inárcsi Férfi Népdalkör és Citeraegyüttes, a
Kisboróka Citerazenekar (Táborfalva), a Dunavarsányi Népdalkör és
Citeraegyüttes, a Kéknefelejcs Citerazenekar (Dabas).
A szakmai zsûri két tagja dr. Gerzanics Magdolna népzenekutató
és Birinyi József népzenekutató, a KÓTA társelnöke volt. A szép,
napos ôszi délután szakmai értékeléssel és táncházzal zárult.

A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
2009. november–december havi programjai

FELHÍVÁS
Bérletvásárlási lehetôség
a József Attila Színházba!
2010. januártól, a színház három
legsikeresebb darabjára.
Az elôadások mindig hétfôn este
7 órakor lesznek.
Árak a három elôadásra:
5500, 4500, 4000 forint + buszköltség.
Elôadások: Made in Hungária,
Balfácánt vacsorára, A miniszter félrelép
További információ:
szervezes@kmkdabas.hu, 29/360-237
Kossuth Ház Galéria
(2370 Dabas, Kossuth László u. 19.)
KIÁLLÍTÁS
„Sokszemközt a nagyvilággal”
a Ceglédi Fotóklub kiállítása
Megnyitó: 2009. november 13.
(péntek) 17.00 óra
A kiállítást Varga László, a Dabasi
Fotóklub Egyesület elnöke nyitja meg.
Közremûködnek: Kaldenecker Attila,
Kiss Enikô, Mráz Albert, Tóth Antal
A kiállítás megtekinthetô:
a Kossuth Ház Galériában,
november 13.–december 4-ig.
H.–P.: 9.00–17.00 óráig.
Hét végén elôre egyeztetett idôpontban.
(Tel.: 29/362-545)

2009. december 11. (péntek) 17.00 óra –
Garajszki József egyéni kiállításának
megnyitója
FOGLALKOZÁS
2009. november 20. (péntek) 16 óra –
Bálványos Huba grafikusmûvész elôadása
Kossuth Mûvelôdési Ház
(2370 Dabas, Szent István u. 58.)
RENDEZVÉNYEK
TÁNCHÁZ és KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS
2009. november 21-én
szombaton 16.00 órától
A VÉRADÁS NAPJA
2009. november 27. péntek 14 óra
MÚZSÁK ALAPFOKÚ MÛVÉSZETI
ISKOLA karácsonyi mûsora
2009. december 16. szerda
Karácsonyi kézmûves foglalkozás és
kirakodóvásár
2009. december 19. szombat
CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAI
Forgatós néptánccsoport:
kedd, péntek 19–21 óráig,
oktató: Talabér István
Óvodás néptánc: csütörtök 16–17 óráig
Gyerek néptánc: csütörtök 17–18 óráig
Margaréta citeracsoport: péntek 16–18
óráig, oktató: Szlama Ildikó

Kéknefelejcs citeracsoport: péntek
18–20 óráig, oktató: Szlama László
Kékibolya népdalkör:
csütörtök 18–20 óráig
Orchidea népdalkör: kedd 17–19 óráig
Szarvasbangó Fotóklub: minden páratlan
héten kedden, 18–20 óráig
Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub programjai:
november 14. szombat,
Dabas és Térsége Látássérültek
Egyesülete rendezvénye,
november 28. szombat
Baba-Mama Klub: november 3. kedd,
15 óra, Ringató bemutató

A Halász Móricz-kúria
november havi programjai
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 Hagyo
mányőrző Egyesület zenei próbája 18.00–20.00.
Érdeklődni 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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Néhány gondolat
a közösségről
2009 a Közösség Éve. Mit is jelent ez a fogalom? Az Értelmező
Kéziszótár szerint: a közös eszmék, célok által egyesített emberek
csoportja. Ha pedig egy kis csapatot nemcsak közösségi, de baráti
viszony is összeköt, az sokszor „csodákra” képes!

A mi kis közösségünk, a Bazsalicska citerazenekar még csak februárban lesz 3 éves, de egyre szorosabb barátság fűz bennünket
össze. A közös cél érdekében nemcsak a szokott próbanapokon,
de a hét más napján is összejövünk, zenélünk, javítjuk, pontosabbá, szebbé igyekszünk tenni játékunkat. Gyakoroljuk külön az
éneklést is, tanuljuk a szövegeket, egyszóval sokat teszünk azért,
hogy a célunkat elérjük. Ehhez sokat segít a barátság: nemcsak
zenélünk, de törődünk is egymással, segítő kezet nyújtva, ha egy
társunk nehéz helyzetbe kerül.
Ez aztán olyan összekovácsolódást, erőt és munkát adott, hogy
a 2009. október 18-i Országos Vass Lajos Népzenei Verseny térségi elődöntőjén „Arany” fokozatot kaptunk! Komoly eredmény

Folytatódik
a Baba-Mama Klub
2008. október 7-én kelt életre Baba-Mama Klubunk, minden
második héten a Kossuth Lajos Művelődési Házban gyűlünk
össze 2 órára, hogy az anyukák meghallgathassák vendég elő
adóinkat, a gyerekek pedig játszhassanak. A mamák és babák
között ismeretségek, sőt barátságok is köttettek a foglalkozások
során. A 2008–2009-es foglalkozások alatt meghallgattuk egy
szoptatási tanácsadó útmutatásait, javaslatait; megismerkedtünk
a hordozókendővel és gyakoroltuk kötéstechnikáit; beszélgettünk a kisgyermekek pszichoszomatikus tüneteiről, lázcsillapításról, oltásokról, logopédiáról, hozzátáplálásról, valamint szó
volt többek között a fogak ápolásáról, gyermekeink mozgás- és
értelmi fejlődéséről, otthoni vészhelyzetekről és azok kezeléséről. Az előadók mind szakemberek voltak, akik készséggel válaszoltak kérdéseinkre is. Az idei évben folytatódik a klubélet, az
első összejövetel november 3-án 15 és 17 óra között zajlik majd
a Ringató bemutató foglalkozásával a már ismert helyszínen, a
Kossuth Lajos Művelődési Házban. Terveink között szerepelnek újabb gyermekeket érintő témák és 1-2 új típusú foglalkozás
létrehozását is szeretnénk megvalósítani, mely eltér az eddig
megszokottaktól.
Szeretettel várunk minden anyukát és kisbabát, akiket természetesen elkísérhetnek az apukák is. A foglalkozások részleteiről
tájékoztató levelet küldünk a feliratkozott érdeklődőknek a
babamamaklub.dabas@gmail.com e-mail címről; ide várjuk kérdéseiket, észrevételeiket is. A foglalkozások időpontjáról és
témájáról személyesen tőlünk is kérhetnek felvilágosítást, valamint a tanácsadóban és rendelőben elhelyezett plakátokról is
tájékozódhatnak.
Dr. Berze Éva gyermekorvos,
Gacsalné Laczkó Katalin védőnő
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ez, hiszen a sok éve együtt zenélő, lassan már profi zenekarokkal
versenyezve értük el, és sokukat megelőzve bejutottunk a középdöntőbe. Ez újabb kemény munkát, a zene iránti alázatot, egymás
iránti tiszteletet, szeretetet jelent. Végül is egy közösség építését.
Egy kis közösség mindig egy nagyobb közösség része. Mi a sári
szlovák dalokat muzsikálva, gyönyörű viseletüket is bemutatva
igyekszünk településünk hagyományait elvinni az ország minden
részére. Igazán nagy öröm számunkra, hogy hazánkban a többségi nemzet tagjai örömmel hallgatják a kisebbségek nyelvén énekelt dalokat. Nos, így járulhat hozzá egy kis közösség a nagyobb,
akár egy nemzet közösségének építéséhez is.
Szabó Józsefné

Vedd ölbe, ringasd,
énekelj gyermekednek!
Új országos program színhelye lett Dabas szeptembertől.
A Ringató® a legkisebb gyermekeknek (0–3 éves korig) és szüleiknek szól, olyan családok figyelmére számít, akiknél fontos
az, hogy a zene része legyen mindennapi életüknek. A Ringató®
megálmodója dr. Gállné Gróh Ilona (Forrai Katalin-díjas énektanár és karvezető) a kodályi elvekre alapozva élő énekszóval és
hangszeres muzsikával veszi körül a legifjabb nemzedéket.
A Ringatón® elhangzó népdalok, gyermekdalok és ölbeli játékok segítenek visszaadni nagyszüleink, dédszüleink korának
éneklő-babusgató szeretetét, belopva gyermekeink szívébe identitástudatukat, így mutatva mintát a családi zenei neveléshez.
Bár a pár hónapos csecsemők még nem aktív résztvevői a közös
játéknak, mégis nagyon fontos, hogy édesanyjuk hangját, ölelését minél gyakrabban átélhessék. Amikor a kisbaba tipegni
kezd, már ki tudja fejezni, milyen nagy öröm számára a közös
játék, milyen élményt ad neki az anyukák közös éneke által létrejövő hangzás, vagy a hangszeres zene csodája. Ezzel együtt a
Ringatón® nem muszáj mindenkinek énekelni, s a nagyobb gyermeknek sem kell részt venni a játékokban, ha épp nincs kedve.
A Ringató® országszerte több ezer családot vonz, mostanra
28 budapesti és 80 vidéki helyszínen működnek éneklő családi
közösségeink. Dabason a Kossuth Művelődési Központ klubhelyisége ad otthont a foglalkozásoknak, melyek minden szer
dán 10 órai kezdettel indulnak, Horváthné Baranyai Ágnes
ének- és szolfézstanár vezetésével. Érdeklődni a 70/510-6995ös számon lehet, további információ a www.ringato.hu-n olvasható.
Fördős-Nagy Andrea
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Fotók: Bábel Antóna

Szüreti felvonulás
Dabas-Sáriban

Mindenhol szeretettel
fogadtak
Hagyományaink szerint idén is megrendeztük Dabasi-Szőlőkben a
Szüreti felvonulást 2009. október 24-én.
Szerencsére ezen a szombat
délelôttön kellemes idôben
fo g adhat t uk a G yó nró l,
Dabasról, Sáriból és
Újhartyánból érkezô hintókat,
lovas kocsikat és csikósokat.
Nagyon nagy érdeklôdés
mellett, több mit száz fô részvételével indulhatott útjára
Mészáros János szôlôsi bíró
engedélyével a szüreti menet.
Az alig 750 fônyi lakosságú
kis településrész szinte minden utcáját végig jár tuk.
Megálltunk a forgalmasabb csomópontokban és azokon a helyeken, ahol vártak bennünket. A közel négy és fél órás felvonulás
során 18 állomáson, 24 családi közösség fogott össze, hogy megvendégelje a felvonulókat. Nem csupán ez, hanem a fiatal
résztvevôk nagy száma is mutatja, hogy erôs a szôlôsi kisközösség összetartozása. Minden megállónál szeretettel fogadtak, és
ki-ki amivel tudott, süteménnyel, üdítôvel, teával, borral, vagy
ropogós piros almával bocsátott tovább bennünket. Ismét jó érzés
és nagy büszkeség volt szôlôsiként végigtáncolva megmutatni kis
hazánkat. A menet délután fél öt felé érkezett vissza a Mûvelôdési
Házhoz, ahol megvendégeltük a felvonulókat és átadtuk a fogatosoknak és a csoportoknak készített szerény ajándékainkat.
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindazoknak a segítségét,
akik fáradságos munkájukkal hozzájárultak a szôlôsi felvonulás
sikerességéhez. Köszönjük a lóval és lovas kocsival ellátogatók
munkáját, a csoportok, a Bátki János Nyugdíjas Klub, a Kékibolya
Népdalkör, a Rozmaring Hagyományôrzô Népdalkör, valamint a
csôsz lányok és legények részvételét, valamint a felvonulókat fogadó családok összefogását. Ismét számos kisközösség összefogásával erôsíthettük városi közösségünk összetartozását.
Feldman László
a Szôlôsi Civil Közösségi és Mûvelôdési Ház vezetôje

2009. október 17-én került sor a szüreti felvonulásra Sáriban.
A hûvös idô ellenére délelôtt 11.00 órától szépszámmal érkeztek a felvonulók Dabasról és a környezô településekrôl a Sári
Szlovák Udvarba. 12.00-kor a Szivárvány Óvoda növendékei
vidám mûsorral nyitották meg a programot. A menet több mint
30 lovas kocsival és csikósokkal indult útjára és járta be a településrész szinte minden részét, köszönhetôen azoknak az
évrôl évre csatlakozó régi és új vendéglátó közösségeknek,
akik idén is szívesen fogadták és látták vendégül a felvonulókat
finomabbnál finomabb hagyományos házi készítésû ételekkel,
süteménnyel, borral, pálinkával. A bôséges kínálás után pedig
együtt ünnepeltek, táncoltak a felvonulókkal.
A hatórás út alatt a Tájháznál a bográcsokban készült a
káposzta, a kemencében pedig sült a rétes, amivel megvendégelték a visszaérkezôket, majd a nap programja esti nótázással
és mulatsággal zárult.
Köszönet illeti azokat a szervezôket, akik munkájukkal hozzájárultak a szüreti felvonulás sikeréhez, a „Rozmaring”
Hagyományôrzô Népdalkör tagjait, az I. sz. Napköziotthonos
Óvoda pedagógusait, Bozsik Istvánt, Laja Lénárdot és nejét,
Kulcsár Lászlót. Köszönet jár továbbá a csikósoknak, lovas
kocsisoknak és a vendégül látó közösségeknek.
Gogolák Mariann

A mezôôrök elérhetôségei
Homoki Iván: 06-70/332-1455
Józsa Zoltán: 06-70/452-0869
Czene József: 06-70/332-1456

A 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
2009. november
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Meghívó

az 50 éves dabasi könyvtár
jubileumi hétvégéjére
A dabasi könyvtár fennállásának
50. évfordulója alkalmából Dabas Város
Önkormányzata és a Halász Boldizsár
Városi Könyvtár nevében tisztelettel
meghívjuk Önt, családját, barátait,
minden kedves könyv- és könyvtárbarátot kétnapos születésnapi programunkra.

November 19. (csütörtök)

16.00 Két könyv egy estére
Az 50 éves könyvtár jubileumára
készített Emlékkönyv és a Dabas Város
Díszpolgára, Mitták Ferenc tollából
született Az utolsó bátéi táltos, Rákóczi
fája Dabason és más regék, mondák,
történetek című könyv bemutatója.
Köszöntőt mond:
Kőszegi Zoltán polgármester
A programban közreműködnek: a Kúria
Kompánia, Sztavinovszky Győzőné.
Az est díszvendége Biczák Péter, a
megyei könyvtár igazgatója
Helyszín:
Halász Boldizsár Városi Könyvtár
(2370 Dabas, Bajcsy-Zsilinszky utca 11.)

November 21. (szombat)

19.00 Jótékonysági Bál
a könyvtár javára
Báli rendezvényünk célja, hogy a befolyt
összeget a könyvtár fejlődése érdekében,
új könyvek vásárlására, a technikai
eszközökre fordítsuk.
A belépőjegy a vacsorát tartalmazza.
19.30 Az ünnepi műsor kezdete
A műsorban fellépnek: Szalontai Eszter,
Balogh Anna, Majeczki Ilona, Hujáné
Magyar Böbe, Valentyik Anna,
Orchidea Népdalkör
Jegyek ára:
Belépőjegy: 3000 Ft, Pártolójegy: 500 Ft
A jegyek elővételben megválthatók a
Halász Boldizsár Városi Könyvtárban
(2370 Dabas, Bajcsy-Zsilinszky utca 11.)
Várjuk Önöket az 50 éves könyvtár
jubileumi programjaira!
Bővebb információk:
Halász Boldizsár Városi Könyvtár
2370 Dabas, Bajcsy-Zsilinszky utca 11.
06-29/360-529, 06-29/ 363-079
E-mail: margori@monornet.hu
www.dabas.hu
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III. Szôlôsi Napok
2009. november 10–15.
November 10. (kedd)

November 14. (szombat)

15.00 Dabasi kortársoktató találkozó
17.00 Szertelenül!
Szülőknek és fiataloknak szóló előadás és
beszélgetés a kábítószerekről
Előadó: Kreiner József rendőrezredes
Helyszín: Dabasi-Szőlősi Művelődési Ház

10.00 D abasi-szőlősi iskolatörténeti
kiállítás és a „Szőlősi Iskolában”
végzettek találkozója
A műsort a Múzsák Alapfokú Művészeti
Iskola növendékei adják. A kiállítást megnyitja Kőszegi Zoltán polgármester.
Helyszín: Dabasi-Szőlősi Művelődési Ház
(a kiállítás november 16–20-ig megtekinthető 10–17. 00 óráig)

November 11. (szerda)

17.00 Zsíros Simon Mária író, költő, elő
adóművész irodalmi estje
A 2007-es év költője saját irodalmi alkotásait, díjazott műveit mutatja be az érdeklődőknek.
Helyszín: Civil Közösségi Ház
November 12. (csütörtök)

14.00 I ngyenes egészségügyi szűrővizs
gálatok dr. Radvánszki Ida és
dr. Klemencz Hajnalka vezetésével
• érrendszer állapotának vizsgálata
arteriográf berendezéssel
• vérnyomásmérés
• testsúlymérés
• vércukor-, koleszterin-, prosztataértékek
ellenőrzése vérkép alapján
• egészségmegőrző tanácsok
(A szűrővizsgálatok az utolsó étkezés után
körülbelül két órával mutatnak reális értékeket, ezért nem célszerű közvetlenül előtte cukros üdítőitalt, tejterméket, és gyümölcsöt fogyasztani.)
Helyszín: Civil Közösségi Ház
17.00 Egészségmegőrző tornabemutató
a Bátki János Nyugdíjas Klub tor
nacsoportja közreműködésével
A program célja, hogy az érdeklődők elsajátítsák az otthon is könnyedén elvégezhető
gyakorlatokat.
Helyszín: Művelődési Ház
November 13. (péntek)

15.30 A Szőlőkert Óvoda 10 éve képek
ben című kiállítás megnyitója
A kiállításon nem csupán az elmúlt tíz év
képei, hanem a közben készült gyermekmunkák is bemutatásra kerülnek.
A műsort a Szőlőkert Óvoda
csoportja adja
Helyszín: Szőlőkert Óvoda,
Civil Közösségi Ház

November 15. (vasárnap)

09.30 Templomi koncert
Fellépők: Salon Brass Kvintett. Pátria
énekegyüttes Dömők Virág vezetésével.
Helyszín: Szőlősi Őrang yalok Templom
17.00 Háromért hatot! 1944 novembere
Szőlőben c dokumentumfilm
bemutatója
A rendezvény lebonyolításában közreműködik a Mag Televízió.
A dokumentumfilm szereplői: Dodog
Ferencné, Farkas Józsefné, Farkas József,
Gebura Pálné, Hef ler Istvánné, Hef ler
István, Precsinszki Józsefné, Precsinszki
József
Helyszín: Dabasi-Szőlősi Művelődési Ház
Figyelmükbe ajánljuk továbbá a Bátki
János Nyugdíjas Klub hagyományos, születésnapi, névnapi és évfordulókat köszöntő összejövetelét.
Időpont:
2009. november 28. (szombat) 18.00
Helyszín: Művelődési Ház
A rendezvénnyel kapcsolatos további
információkat személyesen,
vagy telefonon Feldman Lászlótól
kaphatnak a Polgármesteri
Kabinetirodában, avagy
a Dabasi-Szőlősi Civil Közösségi
és Művelődési Házban.
Tel.: 06-29/561-211
Mobil: 06-20/ 318-2138
E-mail: alpolg.kabinet@dabas.hu
feldman.laszlo@gmail.com
www.dabas.hu
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

intézményeink hírei

– Élô Népmûvészet – XV. Országos Népmûvészeti Kiállítás
Közép-magyarországi Tárlatára
Pályázati felhívás
A Pest Megyei Közművelődési Intézet együttműködve az
Oktatási és Kulturális Minisztériummal, a Hagyományok
Házával, valamint a Népművészeti Egyesületek Szövetségével
kiállításra hívja a Közép-magyarországi régióban élő (Pest megye
és Budapest) tárgyalkotó népművészeit, alkotó közösségeit.
A kiemelt jelentőségű Közép-magyarországi Tárlat a XV.
Országos Népművészeti Kiállítás regionális programja lesz. Az
országos kiállításra 2010 őszén kerül sor, a Néprajzi Múzeumban,
melyen a szakértők által kiválasztott alkotások képviselik majd
Pest megyét, illetve a fővárost.
Minden alkotó csak egy régióban pályázhat. Kivételt képeznek a Békéscsabai Textiles pályázatra, a Kis Jankó Bori
Hímzéspályázatra, valamint a Kapoli Antal Fafaragó pályázatra
beadott művek.
A pályázaton a tárgyalkotó népművészet, a népi kismesterségek valamennyi ágaiban részt lehet venni egyedi alkotásokkal,
tárgyegyüttesekkel.
Kategóriák: történeti és paraszti hímzés, csipke, kékfestő,
viselet, népi ékszer, szőttes, nemez, faművesség (használati tárgyak, bútorok, játékok), csont- és szarufaragás, kovácsmesterség,
fazekasság, bőrművesség, szalma-, csuhé-, gyékény- és vesszőfonás, mézeskalács és gyermekjáték.
A kiállításra pályázni lehet új művekkel, valamint a 2005 óta
megrendezett országos szakági pályázatokon szerepelt alkotásokkal, és népi iparművészeti zsűri számmal ellátott alkotással
is, mert célunk az elmúlt öt év legszínvonalasabb népi kézműves
alkotásainak reprezentatív bemutatása.
Javasoljuk, hogy a pályázatra beküldött munkák a hagyományos népművészetből merítsenek, de beilleszthetőek legyenek a
mai környezet-, lakás- és viseletkultúránkba, különös tekintettel
a funkcionálisan összetartozó tárgy-együttesekre (lakókörnyezet, gyermekszoba, konyha, étkező, szoba berendezése, falusi
vendéglátás, öltözékek, stb.).

Nagyméretű alkotásoknak (épületdíszek, település bútorok,
játszóterek, stb.) csak a fotódokumentációit tudjuk kiállítani,
melyek fotóanyagát CD-n is kérjük benyújtani.
Hagyományos cserépkályhával fotódokumentáció formájában
és a hagyományos kézműves technológiával készült alkotóelemek
(kályhaszemek, párták stb.) bemutatásával együtt pályázhatnak.
A jelentkezéseket legkésőbb 2010. február 28-ig
kérjük megküldeni
a Pest Megyei Közművelődési Intézetbe, Varga Zsuzsának.
Levélben a PMKI – 1052 Budapest, Városház u. 7. címre,
faxon a 06-1/318-6806 számra vagy
e-mailben a varga.zsuzsa@pmkult.hu,
illetve a pmki@pmkult.hu címre.
A Közép-magyarországi Népművészeti Kiállítás megnyi
tójának tervezett időpontja: 2010. május 28.
A kiállítás június 28-ig lesz megtekinthető a veresegyházi
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrumban (2112
Veresegyház, Fő út 45–47.)
A művek beadása várhatóan 2010. április utolsó hetében
(26–27.) lesz, ugyancsak Veresegyházán a Szabadidős és
Gazdasági Innovációs Centrumban. A beadás időpontjáról és
részleteiről levélben értesítjük a pályázatot benyújtó alkotókat.
A kiállítás nevezési díja: 1000 Ft/kategória, amely összeget
a művek beadásakor kell megfizetni.
Jelentkezési lap és bővebb információ:
A Pest Megyei Közművelődési Intézettől kérhető a fenti elérhetőségeken. A dokumentumok az intézet honlapjáról is letölthetők (www.pmkult.hu/felhívások).

Újabb táncos sikerek a Mara Hastánciskolában, ahol
„Nem a ruha teszi a (has)táncost, hanem a tánctudás!”
2009. október 11-én megrendezésre került az V. Országos
Hastáncverseny Szolnokon, melyen Dzsezírat ad Dahab nevű
tánccsoportom is részt vett mint induló. Méltó nagynevű tánciskolákkal versenyezve és egy 12 tagú nívós, szakmai zsűri előtt,
sikerült elsöprő győzelmet aratnunk, mellyel a dobogó legfelső
fokára állva, első helyezést értünk el!
Az elért eredmény mellett számunkra azonban a zsűri elismerő véleményezése volt a legnagyobb díjazás. Mahasti például,
aki a Magyar Hastáncintézet vezetője és nemzetközileg is elismert orientális táncművész, ekképp vélekedett rólunk egy
internetes oldalon: „…engem személy szerint különösen lenyűgöztek Mráz Mária tanítványai, akik olyan összhangban tán-

coltak, és annyira egyszerre, hogy nem is hittem a szememnek.”
Nagyon büszke vagyok a lányokra – név szerint:
Andrasics Anita, Antal Erika, Bakóné Beles Erzsébet,
Benkovics Edina, Berényi Mónika, Bukovszki Erzsébet, Duhaj
Katalin, Gáspár Regina, Márkus Erika, Németh Tímea,
Tóthné Gál Mariann – ezúton is köszönöm nekik azt a kitartást, türelmet, melyet az évek alatt egymás felé és felém mutattak; és amely egyben a műfaj iránti alázatos elhivatottságukat,
tiszteletüket is kifejezi!
Mráz Marcsi/Mara
www.marahastanc.mlap.hu
2009. november
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Búcsúzunk
Az élet bármely területén fájdalmas az
elszakadás, nehéz a búcsúzás. Megtörik
a mindennapok folyamata és közbelép
a szomorúság, a fájdalmas emlékezés.
A mi kis közösségünk október 9-én
nehéz szívvel jött dolgozni. Szomorúan
vettük a hírt, hogy kedves munkatársunk, Czine Sándor, előző este itt hagyta a földi létet. Kis csapatunk együtt
érzően gondolt feleségére és két pici
gyermekére. Még csak 38 éves volt. Férj, apa, barát, munkatárs. Hihetetlen akaraterővel, elszántsággal jött hozzánk
dolgozni. Nagyon nehéz évek voltak mögötte, súlyos balesetből verekedte ki magát és kezdett új életet családjával.
Bebizonyítva környezetének, hogy bár vannak korlátai,
mégis teljes életet él.
Együtt örültünk kislánya születésének, együtt pihentünk
csapatkiránduláson, ahová kisfia is elkísérte, és közösen
gyűrtük le a dolgos hétköznapokat. Hiányozni fogsz nekünk,
Sanyi. A viccelődésed, a nevetésed, a segítő munkád.
A Szociális Foglalkoztató dolgozói

Sanyi
Elmentél hirtelen, egyetlen szó nélkül,
A legrosszabbkor, végérvényesen, egyedül.
Szíved nem küzdött tovább, elfáradtál,
Feleséged, gyermekeid, hogy folytatják?
Nem volt több időd, ennyi volt megírva,
Maradtál volna, ha az erődből futja.
Megszakadt egy élet, csillag gyúlt az égen,
Tested, lelked, ami voltál, örökre vége.
Egy férj, egy apa, egy barát, ez voltál,
Egyszerű ember, és nem akartál mást,
Csak tenni a dolgod, élni az életed,
Nem nagy álmokkal, szolidan, jó kedvvel.
Nagy ember, nagy szívvel, tele szeretettel,
Érzésekkel, értelemmel, munkakedvvel.
Nap, mint nap küzdöttél, a családodért,
A halál közbeszólt, és te nem vagy többé.
A gondok a válladon, összeroppantottak,
A bajok a háttérben még nagyobb bajt hoztak.
Végül elragadtak az élők sorából,
Egy koporsót, egy fejfát sötét valóságul.
Emlékezni fogunk rád, akkor is ha nem vagy,
Nem felejtünk el, emléked megmarad.
Egy kedves arc, egy mosoly, Te,
Itt maradsz velünk, mert van akit nem engedünk.
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BOLHAPIAC
A bolhapiacot lehet szeretni vagy nem szeretni, élvezni különös légkörét, vagy megvetôen fintorogni, ha csak szóba kerül. Egy dolog viszont
tagadhatatlan: már több mint háromszáz éve létezik és napjainkban
egyre nagyobb népszerûségnek örvend ez az elsôsorban magánemberek közötti egyedi áruk cseréjére, adásvételre szolgáló kereskedelmi
„intézmény”.
A bolhapiacról szóló krónikák elsôként a XVII. század végén, Párizs
elôvárosában létrejött, a köznép által „bolhás piac”-nak (Marché aux
puces) nevezett zsibvásárt említik. A bolhapiacok árukavalkádja, a jó
árak, az alku és a csere lehetôsége azután szerte a világon egyre
népszerûbbé tette a kereskedelemnek ezt a formáját. Így a XIX. században hazánkban is kialakult az elsô bolhapiac a mai Operaház
helyén, ahol az árusok az elôzô napokban itt-ott összegyûjtött holmikat
árulták. Késôbb a bolhapiac a Valéria-telepre költözött, majd a
Nagykôrösi út adott helyt Budapest ma legismertebb használtcikkpiacának, közismert nevén az „Ecseri”-nek.
Mi lehet az oka a bolhapiacok reneszánszának, annak, hogy ma a
használtcikk-piacok egyre látogatottabbak, egyre népszerûbbek?
Nyilván nem utolsó szempont az ár. A bolhapiacokon olcsóbban
lehet hozzájutni egyes, a boltok által is kínált termékekhez. De azt
hiszem, nem ez az igazi vonzerô: Rengeteg embert, közöttük
mûvészeket, mûgyûjtôket vagy csak egyszerû nézelôdôket vonz a bolhapiacok által kínált forgatag, az ott fellelhetô ritka tárgyak és a bennük
megtestesülô értékek. Tárgyak, mint a közel- vagy régmúlt történelme
megtestesülésének darabjai, tárgyak, amik sok mindent megéltek,
talán már jóval a szemlélôdô megszületését megelôzôen, tárgyak, amik
olyan elôdeink kezében fordultak, fordulhattak meg, akiknek egy részével sosem találkozhattunk, mégis fontosak nekünk. Tárgyak, amiket
tulajdonosuk otthon ide-oda rakosgat, de kidobni nem akar, mert valahol kötôdik hozzájuk. Lemond róluk, de szeretné látni, hogy jó kezekbe
kerülnek. Jó találkozni velük, jó találkozni egymással. A bolhapiacokon
ismeretségek, barátságok köttetnek, végre kimozdulunk otthonról,
kicsit úgy élünk, mint a régiek, akik a televíziózás és számítógépezés
helyett még összejártak, beszélgettek, jól érezték magukat egymás társaságában.
Mit szeretne elérni az Egyesület a minden hónap második szombatján megrendezendô bolhapiaccal? Szeretne rendszeres találkahelyet
biztosítani az érdeklôdô helybélieknek és idegeneknek, szeretné, hogy
az, akinek erre igénye van, bemutathassa, eladhassa, elcserélhesse az
általa értéknek tartott tárgyakat, legyenek ezek általa létrehozott, termelt vagy birtokolt dolgok. Jó lenne, ha ezek az alkalmak ugyanakkor
teret adnának az együttlétnek, beszélgetéseknek a múltról, jelenrôl,
jövôrôl, a valódi értékek megôrzésének és nem utolsósorban egymás
segítésének.
Dr. Palotai Márta, a „Kisdabasért „ Egyesület tiszteletbeli tagja
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Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Kép
viselô-testülete 2009. október 28-i ren
des testületi ülésén egyhangúlag elfo
gadta a 2009. évi költségvetés módosítá
sait.
***
A testület döntött Dabas Város Önkor
mányzata Szervezeti és Mûködési Sza
bályzatáról szóló rendelet elfogadásáról,
melynek módosítására a jogszabályi változásokra figyelemmel, az alapító okirattal
való összhang megteremtése miatt volt
szükség.
A Képviselô-testület módosította a közterület-használat rendjérôl szóló rendeletét,
a dabasi vásárra kapcsolatos díjak (büfészolgáltatás) vonatkozásában.
***
A Képviselô-testület elfogadta a temetôk
és temetkezés rendjérôl szóló rendeletre
vonatkozó – az önkormányzat és a szol
gáltató közötti feladatmegosztást részle
tesen szabályozó – végrehajtási utasí
tást.
A testület elfogadta a lejárt határidejû
képviselô-testületi határozatok végrehaj
tásáról szóló beszámolót.
A testület jóváhagy ta a DSC Central
Europe Kft. és Dabas Város Önkormányzata
között a városban lévô buszvárók üzemel
tetésére kötendô megállapodás terveze
tét, azzal a kiegészítéssel, hog y a
Reklám-etikai kódex szabályait szem elôtt
tartják a buszvárók reklámjogának érté
kesítése során.
***
A Bartók Béla út – Vörösmarty út körforgalomhoz terület biztosítása érdekében a
Képviselô-testület két tartózkodás mellett
hozzájárult, a dabasi 2605 hrsz.-ú m2 nagyságú Áruház megnevezésû ingatlanból
16 m2 nagyságú terület megvásárlásához, s
a terület 3372 hrsz.-ú Vörösmarty utcához
való csatolásához. Ezzel kapcsolatban a testület hozzájárult a dabasi 2606 hrsz.-ú
1080 m 2 nagyságú Orvosi rendelô meg
nevezésû ingatlanból a 143 m2 nagyságú
terület a dabasi 2607 hrsz.-ú 2692 m2
nagyságú Iroda és udvar megnevezésû ingatlanból 15 m2 nagyságú terület 3372 hrsz.-ú
Vörösmarty utcához való csatolásához is.
***
A Képviselô-testület a Dabas, Bartók Béla
út és Vörösmarty út csatlakozásában

létesülô körforgalmi csomópont kiviteli
terveinek elkészítése tárgyában folytatott
közbeszerzési eljárást eredményesnek
nyilvánította. Az eljárás nyertesének az
Uranus’ 2002 Mérnöki Iroda Kft.-t hirde
tette ki, az ellenértéket bruttó 2 500 000
Ft-ban határozta meg.
***
A testület egyhangúlag elfogadta Dabas
Város Önkormányzata közfoglalkoztatási
terve hatályának meghosszabbítását.
Intézményekkel kapcsolatos döntései
között a testület jóváhagyta a nevelési-oktatási intézmények SZMSZ-ét és néhány
intézmény módosított alapító okiratát. A
testület jóváhagyta az Országközepe TISZK
módosított alapító okiratát is.
***
A testület határozott arról, hogy elviekben
támogatja a Táncsics Mihály Gimn á
ziumban folyó 8 osztályos képzést. A
képviselôk döntöttek arról, hogy a Pest
Megye Önkormányzatának fenntartásában
mûködô dabasi Táncsics Mihály Gim
náziumban folyó 8 évfolyamos gimnáziumi
oktatás költségeihez való hozzájárulás
tárgyában – a két önkormányzat közötti
megállapodás megkötése érdekében –, az
Önkormányzat tárgyalásokat kezdemé
nyez Pest Megye Közg yûlésének elnö
kével, és felhatalmazta a polgármestert a
megállapodás elôkészítésére.
***
A testület határozatlan idôre engedélyezte
a Szervál Sportegyesület részére a Dabas
címer használatát.
A képviselôk döntöttek arról, hogy az
Önkormányzat pályázatot nyújtson be a
„Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés támogatására” „Kultúra és
hagyományok útja Dabason” címmel, s
arról, hogy e beruházáshoz 24 660 864 Ft
saját forrást költségvetési rendeletében
biztosítson.
***
A Képviselô-testület készfizetô kezességet
vállalt az Ország Közepe Többcélú
Kistérségi Társulás által felvett 10 000 000
(tízmillió) Ft folyószámla hitelbôl a település lakosságszámának arányában, s egyben kötelezettséget vállalt arra, hogy a
hitel futamideje alatt az Önkormányzatra
jutó törlesztôrészlet összegét és a hitel
járulékait a többi fejlesztési kiadást
megelôzôen minden évben a költségvetés
összeállításakor figyelembe veszi és jóváhagyja.

A testület a polgármester részére bruttó
2 havi illetményének megfelelô, nettó
összegû jutalmat állapított meg (két tartózkodással).
***
A Képviselô-testület tudomásul vette a
dabasi 4070 hrsz.-ú, 4867 m2 nagyságú
beépítetlen terület megnevezésû, illetve a
dabasi 3197/1 hrsz.-ú, 360 m2 nagyságú
saját használatú út megnevezésû ingatlanok
tulajdonjogának árverés útján való megszerzését, és zárt ülésen egyéb, ingatlanokkal
kapcsolatos ügyekben döntött.
***
A testület szintén zárt ülésen döntött az Év
Vállalkozója Díj, a Rászorultakért és
Elesettekért Díj adományozásáról, javaslatot tett a Pest Megye Sportjáért Díj egyes
kategóriáira, és szociális tárgyú fellebbezéseket bírált el.
Dr. Kozák Beatri
Beruházásaink jelenlegi állapota
A dabasi városrészbe tervezett új Bóbita
Óvoda építése folyamatosan halad. Az épületben a burkolási munkálatok elkezdôdtek. A
heti rendszerességgel megtartott helyszíni
bejárások alatt a beruházás folyamatos
ellenôrzéssel történik.
A Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola
épületének felújítása és bôvítése ütemterveknek megfelelôen halad. Az épület bôvítése
során 642 m 2 -rel gyarapszik. Jelenleg a
meglévô épület homlokzati hôszigetelésén
kívül részleges akadálymentesítésének munkálatai folynak, illetve a bôvítmény rácsostartói
kerültek a helyükre. A vállalt határidô tart
ható.
A Társult Önkormányzatok „Együtt”
Segítôszolgálata támogatást nyert az Áchim
utcai és a Luther utcai ingatlan bôvítésére,
átalakítására és kertépítésére. A kivitelezés
elôkészítése és koordinálása folyamatban
van.
Dabas Város Önkormányzata az idei évben
is számos pályázaton nyert, amelyeknek a
munkálatai a következô év tavaszára tehetôk.
Az útburkolat felújítására irányuló megnyert pályázat lehetôvé teszi, hogy a Batsányi
– Dózsa– Ék– Új utca– Batsányi köz; a
dr. Halász Mihály–Gödör–Kálvin–Harang
utca és a Viola–Bem–Szûk–Vásártér utcák új
útburkolatot kapjanak. A Vörösmarty út útburkolati munkálatai mellett kétoldali kerékpárút
kiépítése is elkezdôdik a jövô év tavaszán.
Balogh Erzsébet
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Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Név

Kovács Márta
Lakatos Dzsesszika
Molnár Mária
Csörgô Regina Szandra
Surman Bettina
Szomor Attila
Szeidenleder Anna
Nagyváradi Dávid
Kecskés Viktor
Velikovszki Zsolt
Rohr Petra
Molnár Balázs

Születési idô

Anyuka neve

10. 01.
10. 03.
10. 03.
10. 05.
10. 06.
10. 06.
10. 09.
10. 10.
10. 10.
10. 10.
10. 11.
10. 27.

Oláh Erzsébet
Lakatos Anita
Mráz Mária
Végh Mónika
Lakatos Renáta
Garajszki Krisztina
Merczel Mónika
Prigyeni Zita
Bozsik Annamária
Csinos Mária
Kancsár Júlia
Bertus Eszter

50 éve (1959-ben) kötöttek házasságot:
november 3.
Bálint István – Garajszki Mária
Garajszki Miklós – Bálint Terézia
november 5.
Bálint Mihály – Petrányi Terézia
november 11.
Szabados Lénárd – Fojta Terézia
november 20.
Majer Péter – Bozsik Margit
november 21.
Vitvindics István – Karlik Mária
november 23.
Csernák József – Bukovszki Ilona
november 28.
Forczek Lénárd – Komarniczki Ilona
60 éve (1949-ben) kötöttek házasságot:
november 6.
Bábel Balázs – Karlik Julianna

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Halottaink

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Városunk 90 év feletti születésnaposai

Név
Faldina Jánosné
Bosnyák Karolina
Kakucsi Gáborné
Valaszkai Károly
Kiss Istvánné
Dobos István
Gattyán Istvánné

Születési idô
1919. 11. 23.
1919. 11. 29.
1918. 11. 03.
1917. 11. 16.
1914. 11. 29.
1913. 11. 20.
1913. 11. 22.

Életkor
90
90
91
92
95
96
96

Isten éltesse Önöket sok áig!
Házasságkötések

10 éve (1999-ben) kötöttek házasságot:
november 27.
Kecskés Tamás – Varga Hajnalka
20 éve (1989-ben) kötöttek házasságot:
november 10.
Barta Ferenc – Sallai Erzsébet
november 11.
Tomor Tamás – Endrekovits Ágnes
november 17.
Farkas István – Antal Katalin
november 24.
Jurácsik József – Dohoczki Mónika
november 25.
Vörös Ferenc – Duhaj Ibolya Katalin
25 éve (1984-ben) kötöttek házasságot:
november 9.
Hideghéti Mihály – Garai Margit Aranka
november 24.
Bálint Jenô – Balog Borbála
30 éve (1979-ben) kötöttek házasságot:
november 2.
Mráz János – Gombár Terézia
november 17.
Forczek Miklós – Sikari Erzsébet
40 éve (1969-ben) kötöttek házasságot:
november 6.
Kmetyó István – Csernák Magdolna
Szabados István – Balogh Anna
november 8.
Kucsák Miklós – Gömöri Jolán Julianna
november 14.
Kmetyó Ferenc – Garajszki Julianna
november 15.
Sinkó József – Jurácsik Mária
Gattyán István – Valentyik Erzsébet Mária
november 28.
Gogolák Mátyás – Marjai Erzsébet
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Név

Születési idô Halálozás idôp.

Halász Ede József
Lévay Gyuláné (Szamecz Katalin)
Prigyeni Ilona
Kosztolányi András
Jurászik Sándor
Steingruber Antal
Varga János
Sikari Orbánné (Dori Edit)
Szabados Istvánné
(Szmetana Kamilla)
Egerszegi József
Csépányi-Gazda Béla Józsefné
(Székely Jolán)
Aradi Sándorné (Varga Mária)
Szaller Istvánné
(Solymosi Zsuzsánna)
Opóczki Sándor
Mráz Lénárdné (Bálint Anna)
Fabók Jánosné (Dori Lidia)
Bozsik Józsefné (Pacsirta Ilona)
Kocsis Jánosné (Vona Margit)
dr. Veres Imréné (Bazánt Éva)
Kecskés Péterné (Buncsák Mária)
Gémesi József

1953. 05. 18.
1933. 08. 18.
1936. 01. 25.
1935. 04. 10.
1936. 05. 14.
1959. 09. 26.
1936. 01. 01.
1961. 10. 05.

2009. 09. 10.
2009. 09. 16.
2009. 09. 18.
2009. 09. 27.
2009. 10. 01.
2009. 10. 03.
2009. 10. 06.
2009. 10. 07.

1914. 10. 10. 2009. 10. 08.
1941. 08. 30. 2009. 10. 10.
1935. 04. 14. 2009. 10. 10.
1923. 10. 18. 2009. 10. 10.
1923. 01. 06.
1920. 12. 22.
1924. 12. 20.
1924. 05. 11.
1942. 10. 09.
1933. 05. 09.
1932. 08. 14.
1927. 09. 22.
1922. 09. 05.

2009. 10. 10.
2009. 10. 12.
2009. 10. 14.
2009. 10. 15.
2009. 10. 15.
2009. 10. 16.
2009. 10. 18.
2009. 10. 18.
2009. 10. 21.

Osztozunk a családok gyászában.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki Varga János
temetésén (2009. 10. 09.) részt vett, sírjára virágot, koszorút
helyezett el, vagy bármilyen más módon osztozott fájdalmunkban!
A gyászoló család

önkormányzati hírek

Kapcsolatépítés a Nagy Vízen túl…
Augusztus 27. és október 19. között városközi diplomáciai kiküldetés
keretében az Egyesült Államokba látogattam, egészen pontosan a
keleti partra, a virginiai Staunton városába. Ez egy hozzánk hasonló
kisváros, mintegy 23 ezer lakossal, amely egyébként Augusta megye
székhelye is egyben. Staunton a Shenandoah-völgyben fekszik a Blue
Ridge hegyvonulat mentén, amelyek az Appalache hegységrendszer
részét képezi.
A városka arról is híres, hogy itt született Wodroow Wilson, az USA
28. elnöke, az ô ideje alatt lépett be az ország az elsô világháborúba.
A település gyönyörûen megôrzött történelmi városmaggal bír, ugyanakkor itt található az Amerikai Shakespeare Központ, amely elsôsorban
egy színházat takar, de az épület ugyanakkor otthont ad különbözô
kiállításoknak és oktatási programoknak is. Kapcsolatépítési ténykedéseim elsôsorban a Mary Baldwin College-ra koncentráltak, hiszen
innen látogatott Dabasra egy diákcsoport májusban, akik egyrészt
angolt tanítottak az itteni középiskolákban, másrészt pedig egyesek
közgazdasági szempontból pillantottak bele kis hazánk cégeinek
mûködésébe. Ezt a programot szeretnénk folytatni, olyanformán,
hogy kevesebb diák, de hosszabb távon venne részt az angoltanításban mind a Kossuth Zsuzsa Szakképzô Iskolában, mind pedig a
Táncsics Mihály Gimnáziumban, de számtalan egyéb programba is
szeretnénk amerikai jelenlétet becsempészni. Ennek okán folyamatos
kapcsolatban voltam az itteni iskolákkal és igyekeztünk a két oldal
elvárásait, valamint ötleteit formába önteni és megtalálni az optimális
megoldást mindenki számára. Jelen állás szerint akár már a jövô
tavasszal, de legrosszabb esetben a következô szeptembertôl mindkét középiskolában tevékenykedik majd egy-két amerikánus fiatal

„Ki kell szellőztetnünk a lelkünket”
A Pest Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum október 22-én tartotta regionális szakmai konferenciáját, amelyen Pest megyéből közel
150 védőnő, pedagógus, pszichológus, gyermekorvos, családsegítő és
szociális munkás vett részt. A programot Sinkovicz László, a PMKEF
elnöke, a Pest Megyei Közgyűlés alelnöke nyitotta meg. A konferencián neves szakemberek a kábítószer-fogyasztás, valamint a kábítószer
elleni küzdelem lélektani és mentálhigiénés kérdéseiről tartották előadásaikat. Prof. dr. Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus,
pszichoterapeuta, tanszékvezető egyetemi tanár a segítők személyes
mentálhigiénéjéről beszélt részletesen. A professzor asszony elsőként
arra irányította rá a hallgatóság figyelmét, hogy tárgyközpontú világban élünk és a személyiségünkre alig vagy egyáltalán nem fordítunk
figyelmet. Mivel az emberek tehetetlensége leggyakrabban dühbe és
agresszióba csap át, ezért megelőzésként a saját feszültségünk oldását
javasolta, amire kitűnő módszer lehet akár a reggeli torna is, ami szinte azonnal kikapcsolja a szorongás központját. Legfontosabb szabálynak tartja, hogy tanuljunk meg lazítani! Példaként említette, hogy
emlékezzünk vissza korábbi pozitív élményeinkre, gondolatban éljük
át újra ezeket és a kutatások szerint 30 másodpercen belül az örömünk
energiákat tud mozgósítani. A szakember szerint nem szabad megfeledkeznünk a lelkünk „kiszellőztetéséről” sem, azaz ki kell beszélni és
„letenni” az ártalmas gondolatainkat, érzéseinket. A leghatásosabb
gyógyírnak ezért a közvetlen emberi kapcsolatokat tartja. Dr. Bagdy
Emőke a közös programok, a kikapcsolódás fontosságát is hangsúlyoz-

néhány hónapig, hogy génjeibe égetett, anyanyelvi virtuozitásukkal
járuljanak hozzá a dabasi diákság angolnyelv-centrikus agytágításához. Természetesen mindezek mellett városi szinten is történt
elôrelépés, ugyanis részt vettem a Képviselô-testület ülésén, ahol egy
hivatalos levéllel felfegyverkezve feltártam a tényt, hogy Dabasnak feltett szándéka, hogy egy hivatalos dokumentummal is megpecsételje
településeink egymásra találását.
Ugyanakkor természetesen a magyar közösségekkel is igyekeztem
felvenni a kapcsolatot. Stauntonban is van néhány magyar. Hatalmas
élmény volt például, amikor a 90-es éveiben járó Steve Horváth-tal
egy asztalnál ülve közösen daloltuk az „Az a szép…” kezdetû
örökbecsû dalocskát. Staunton esetében a fenti dolgok mellett
különbözô zenei és kultúrprogramok kivitelezésén is dolgozunk, akár
a Dabasi Városnapokon, vagy a stauntoni nyári zenei programok keretében, de ebben az esetben az anyagi nehézségek jelentôsen bonyolítják a dolgot. Például még egy csekély létszámú népzenei formáció
tengeren túlra történô utaztatása is jelentôs mennyiségû, mulandó
magyar forintot, avagy zöld hasú dollárt (attól függ honnan nézzük)
emésztene fel, így ebben az esetben még meg kell lelnünk az erre a
célra felhasználható forrásokat. A két hónap alatt igyekeztem minél
több helyen becsempészni kis hazánkat az emberek két füle közé.
Tartottam prezentációt a fôiskolán, órákra látogattam, ahol szintén
beszéltem a tevékenységemrôl, ugyanezt tettem az egyetemi lapok
hasábjain is, sôt egyszer még a regionális televízió is kameravégre
kapott egy három és fél szavas beszélgetés erejéig. Mindent összevetve a történet fogaskerekei mozgásba lendültek és meggyôzôdésem,
hogy minden nehézség dacára, hosszú távon mindkét oldal képes
lesz profitálni az együttmûködésbôl, s valóban közelebb hozhatjuk
egymáshoz ezt a két teljesen különbözô kultúrát. Kancsár Krisztián

ta. Azt is kiemelte, hogy a cél életerő, ezért mindig legyen jövőképünk.
A professzor asszony előadását vastapssal jutalmazta a hallgatóság.
Dr. Habil. Nagy Beáta klinikai gyermekpszichológus, pszicho
terapeuta, egyetemi docens a mentálhigiénés prevencióról beszélt a
gyermekek és a nevelők körében. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a
környezet türelmetlen viselkedése, a média és a számítógépes játékok
negatív énképet alakíthatnak ki a gyermekekben. Azt is hangsúlyozta,
hogy ha a gyermekek nem tanulják meg érzelmeiket kifejezni, akkor
az szociális zavart és konfliktust okoz. Együttműködő konfliktus
kezelő módszert javasolt a jelenlévő a védőnőknek, pedagógusoknak,
szociális munkásoknak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a gyerekekkel való beszélgetés során nélkülözhetetlen a mosoly, a bólintás, az
odafigyelés, valamint az úgynevezett serkentő kérdés. A szakember
szerint a hiteles, azaz a tényleges odafigyelést biztosító beszélgetések
mellett nagyon hasznos a sportolás, a zenélés és a csoportos közös
élmények. Dr. Bugán Antal klinikai szakpszichológus, pszicho
terapeuta a függőség lélektani hátterét mutatta be. Többek között
arról beszélt, hogy a mai kort szellemi egyoldalúság jellemzi. Arra
figyelmeztetett, hogy megszűnőben van a belső figyelem. Arra is
kitért, hogy a vallásos, hívő embereknek jobb a lélektani dinamikája.
A Pest Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a szakminisztériumtól 2700 ezer forintot nyert el pályázaton, melyet a Pest Megyei
Önkormányzat 300 ezer forinttal egészít ki. Összesen a 3 millió
forintból 2,5 millió forintot iskolai prevencióra, 500 ezer forintot
pedig koordinációs tevékenységre fordítanak Pest megyében.
Szehofner József PMKEF szakmai társelnök
2009. november
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A széphalmi mester
1759. október 27-én Érsemjénben született Kazinczy Ferenc író, költő,
irodalomszervező és nyelvújító. A magyar felvilágosodás éveiben a
nemzet felemelkedéséért, a magyar nyelv „pallérozásáért, „csinosodásáért, a művelt köznyelv és a szépirodalmi stílus kialakításáért, megszilárdításáért és elterjesztéséért küzdött, alkotott és dolgozott.

A magyar jakobinus mozgalom leleplezése után a kivégzések és bebörtönzések korában Kazinczy Ferenc sem
kerülhette el végzetét. Őt is letartóztatta a bécsi titkosszolgálat és 1795től 1801-ig raboskodott Spielbergben
és Kufsteinban, ahol csak az írás adott
számára reményt a továbbéléshez.
Tinta hiányában néha saját vérével
rótta papírra sorait. Szabadulása után
életét a magyar nyelvnek és irodalomnak szentelte. Tudta, hogy egy alapos megújítási folyamat teheti
csak versenyképessé a magyart a fejlett nyugat-európai nyelvek
mellett, és Magyarország fejődése, „haladása” is csak akkor lehetséges, ha a felvilágosodás felfedetéseit, hatalmas tudásanyagát
már magyarul is meg lehet ismertetni a magyar közemberrel.
Feleségével, Török Sophie-val közösen megépítették széphalmi birtokukat, amely az akkori magyar irodalmi élet központjává vált. Igaz, hogy Kazinczy anyagi gondokkal küzdött, és néha
még a számlákra sem jutott pénze a családnak, mégis élénk iro-

dalmi élet folyt a birtokon. A mester innen bonyolította több
kötetnyire rúgó levelezését, kapcsolatban állt mindenkivel, aki
akkoriban az irodalom terén számított, de azokkal is, akik szárnyukat bontogatták a pályán. Véleménye döntő volt, bírálata
pedig végzetes. Különös, csalhatatlan érzékkel válogatta ki az
igazi tehetségeket, irányította sorsukat, egyengette lépéseiket az
érvényesülés útján. Ő maga is minden műnemben és műfajban
alkotott. A lírában különösen az epigrammát és a szonettet kedvelte, az epikában pedig az emlékirat, a napló, a levél, az útirajz
műfajában alkotott nagyot (lásd: Fogságom naplója, Pályám
emlékezete).
Kazinczy Ferenc nyelvújítói tevékenysége felbecsülhetetlen
értékű a mai magyar nyelv szempontjából is. A két tábor, az általa vezetett neológusok (haladók) és a magyar nyelvet eredeti
állapotában megőrizni kívánó ortológusok (maradiak) között
dúló polémiák, húsbavágó csatározások eredményeként megszületett egy árnyalt, szabatos, szókincsében gazdag magyar nyelv,
amely alkalmas a legpontosabb tudományos vívmányok kifejezésére, de a metaforikus, elvont költői gondolatok vázolására is.
2009-ben, Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulóján, a
Magyar Nyelv Évében és a Tehetség Esztendejében hálás szívvel
emlékezzünk a széphalmi mesterre, aki hitvallását egy kis epigrammájában foglalta össze:
Jót s jól! Ebben áll a nagy titok.
Ezt ha nem érted,
Szánts és vess,
s hagyjad másnak az áldozatot.
Kapui Ágota

Gondolatok egy szoboravató körül
Természetes dolog, hogy egy város lakossága ragaszkodik nagyjai
hoz, hogy szeretettel övezi emléküket és büszkeséggel tölti el, hogy
saját közösségéből, bölcsőhelyének biztonságos közegéből, anyaölmelegségéből jött a világra. A közös gyökerek, a közös múlt, az egy
tőről fakadó élet mindig a legnagyobb összekötő erő, amely arra
késztet minket, hogy jobban tudjuk embertársunkat szeretni és
könnyebben meg tudjuk bocsátani esetleges botlásait.Az elmúlt
évtizedek törekvései, a sorra megalakuló Gyóni Géza-társaságok,
egyesületek, a nevét viselő intézmények, a hamvainak hazahozatalára tett újabb és újabb törekvések azt bizonyítják, hogy kevés költőt szeretnek olyan nagyon az övéi, mint Gyóni Gézát. Szerencsétlen
sorsában is szerencsés költő tehát Gyóni Géza, hiszen annak ellenére, hogy rövidre mérte földi életét a teremtője, annál nagyobb
szeretettel emelte át az örökkévalóságba, a nagy költők
Parnasszusába. És ehhez Dabas-Gyón népe is nagyban hozzásegítette a költőt, mert korok, rendszerek, különböző ártó világnézetek
ellenére ébren tartotta emlékét a nemzedékek tudatában, versei
apáról fiúra szálltak. Ha nem is az összes költeményét ismeri a szülőhely közössége, de egyet biztosan. A Csak egy éjszakára című vers
amolyan helyi „himnusszá” lett, amelynek minden kimondott szava
szentté válik a versmondó ajkán.
Gyóni Gézát a háborúban elszenvedett kínok, a szorongás, a
nemzetféltés, a katonatársak sorsa miatt érzett rettegés tette nag�-
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gyá. Majd mindezt még inkább elmélyítették a hadifogság animális körülményei, az emberhez nem méltó fizikai, a költőhöz nem
méltó szellemi vegetálás. Testvérének elvesztése döntő mozzanat
volt életében, feladta a harcot, nem volt érdemes tovább küzdenie.
Krisztusi korban, a Krisztus-ember szenvedéseinek mélységes
ismeretében átlényegült a halhatatlanságba.
Lehetett volna elfeledett költő, hiszen életműve korántsem volt
teljes. Sokáig kereste saját hangját, és végül a legembertelenebb
körülmények között talált rá küldetésére. Lehetett volna egy a sok
közül, de mintegy tucatnyi versével mégis sikerült átlépnie a halhatatlanságba. És ebben a gyóniak, dabasiak segítettek neki azzal,
hogy emlékét ápolták, és verseit mondták, szavalták, suttogták évtizedeken át. Gyóni Géza sírját állítólag megtalálták a krasznojarszki
temetőben. Talán egyszer, talán egészen a közeli jövőben földi
maradványai a gyóni temetőben pihenhetnek. Egy biztos. 2009.
október 11-én Gyóni Géza jelképesen hazatért. Egészalakos szobra ott áll a gyóni városközpontban, egy nyírfatörzsnek támaszkodva, arcán a sokat szenvedettek titokzatos fényével, a bronzba zárt
halhatatlansággal. A szoboravatás napján sokan eljöttek fogadására, idősek és fiatalok, kicsik és nagyok, helybéliek és távolabbról
érkezők. A gyóni főtér fiatal nyírfái között otthonra lelt újra Gyóni
Géza, közel a szülőházhoz, az evangélikus templomhoz, a gyóni
temetőben nyugvó szülei sírjához.
K. Á.
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A Dabasi Újság vers- és prózaíró pályázatán részt vett Jelenek Tamás és Szabó Orsolya is, mindketten
a Táncsics Mihály Gimnázium diákjai. Az ő írásaikból teszünk közzé néhányait az alábbiaban.

Egy pipa társaságában
Kovács bácsi nagyon szerette a délutáni pihenést. Szeretett a régi
bükkfából készült karosszékében ülni, és kedvenc pöfögtetőjével
a szájában nosztalgiázni, egymagában. Már hosszú évek óta élt
özvegyen.
Feleségét, szeretett Erzsijét fiatalon veszítette el: a Hajógyáriszigeten tüntetett mint egyetemista. Kovács bácsi is vele volt, és
néhány diáktársa is. Hívták őket a Kossuth térre, hogy ott folytassák a tüntetéseket. Félelem volt a levegőben. Nagyon nagy
félelem. Útközben egy tankkal néztek farkasszemet, majd hirtelen elöntött mindent a vér. Rövid ideig voltak az „egyetem friss
házasai”.
Kovács bácsinak sikerült megmenekülnie. Lebukott a földre
és halottnak tettette magát. A tank csak lőtt és lőtt. Majd hirtelen abbahagyta. Elindult a holtak felé és átgázolt rajtuk.
Lánctalpai Kovács bácsi szemei előtt gördültek el. A férfi szörnyen félt. Nem tudott mit tenni – várt, várt. Órák teltek el, míg
végül hangokat hallott. Túlélőket keresnek. Kovács bácsi maradék erejét összeszedve felállt, de visszaesett a holtak közé.
Erzsit gyermekkora óta ismerte, de az egyetemen szerettek egymásba. Öntörvényű és makacs nő volt – de ő éppen így
szerette őt. Szerette mindennél jobban. Vele tervezte a jövőt. A
jövőt – ha az egész kommunista elnyomásnak vége lesz. Kovács
bácsi pipájából száll a füst, mint pehelytoll a levegőben. Könnyedén,

Október 23.
Budapest utcáin hideg, erős szél fújt.
Budapest utcái fölött az ég borult.
Budapest utcáira kövek hullanak.
Budapest utcáin már fagyott a csillag.
Budapest utcáin szörnyű sors érkezik…
…Budapest utcáin.
Mintha idegenek jönnének ezrével,
akik mondják, hogy ne játssz a tűz helyével.
Két szikra súrlódik, kettő ellenséges,
majd egybeolvadnak. Átlátszó szellemképek
villogó fények közt már fölfelé szállnak…
...Budapest utcáin.
Forradalom izzik már a levegőben.
Minden magyar tüzes szívvel akarta ezt.
Egy ember kiált, a szava hasít belém.
A végzet embere hadat üzent felénk.
De ez csak egy emlék az egész országban.
És Budapest utcáin.
Szabó Orsolya

magatehetetlenül, míg lassan szétfoszlik, feledésbe merül, mint a
régi szép emlékek. Ahogy figyelte a felszálló füstöt, eszébe jutott
egyik legkedvesebb – és talán legszomorúbb élménye:
Egy napon vidékre utazott szüleivel, hogy meglátogassák a
rokonokat. Nagyon örült a háziállatoknak, hiszen még soha nem
látott igazi kis bocit. Megmutatták neki azt is, hogyan kell tehenet fejni – ezt nagyon élvezte. Azon az éjjelen repülőzúgásra
riadt fel. Ijedtében fejére húzta takaróját. Nagyon félt. Reggel
indultak haza. Mikor Budapestre értek, megdöbbenve látta, mi
történt: romos épületek, felrobbant hidak, beomlott utcák. A
repülők itt jártak.
A pipa lassan kialudt. Kovács bácsi felállt a karosszékéből,
megmosakodott, majd nyugovóra tért.
Aznap éjjel kopogtattak. Ijedten nyitott ajtót. Két rendőr állt
előtte:
– Jó estét! Szabó hadnagy vagyok. Bombát találtunk egy építkezésen, úgy gondoljuk, a második világháborúból maradt vissza.
Biztonsági okokból ki kell ürítenünk a környéket. Kérem, jöjjön
velünk!
Kovács bácsi hirtelen rosszul lett. Az emlékei, a múlt és a jelen
egybemosódtak. Újra megtörténne az, ami gyermekkorában
megtörtént? Levegőért kapkodott. Összeesett.
Negyed óra múlva érkezett meg a mentő.
Kovács bácsi 73 évesen hunyt el.
Jelenek Tamás
A Táncsics Mihály
Gimnázium sajátos
módon, élôképekben
emlékezett meg az
1956. október 23-i
eseményekrôl. Korhû
ruhákba öltözött diákok
és tanárok együtt
elevenítették fel a pesti
eseményeket, a forradalom és szabadságharc
kitörésének napját.

A nemzeti gyász napja, november 4.
53 éve ezekben a napokban a rövid időre felvillanó békés szabadság reménye egyszerre
szertefoszlott. Miután november 3-án az akkor újjáalakított kormány a szovjet csapatok
kivonásáról tárgyalt, november 4-én hajnalban megindult a szovjet invázió. Az áruló
miniszter, Kádár János által aláírt nyílt levelet sugározta az ungvári rádió. Ezt követően
mondta el Nagy Imre legendás, drámai rádióbeszédét, melyet valamennyi világnyelven
megismételtek. A segítségkérésre egy hang sem felelt, így vette kezdetét a magyar nép
szabadságharca, mely a fővárosban november 11-ig tartott. A megtorlás után közel 400
embert végeztek ki, több mint 20 ezer embert börtönöztek be és 16-18 ezer főt internáltak (Dabas mai lakossága közel ekkora). November 4-én a nemzeti gyász napján
tisztelettel hajtsuk fejet mindazok előtt, akik életüket áldozták a kommunista rend
szer bukásáért, egy szabad Magyarországért!
2009. november

Dabas 17

kultúra, kitekintô

Egy 150 éves felfedezésrôl
Régiószerte köztudott, hogy Metelka Ferenc alsódabasi gyógyszerész 1859-ben fedezte fel a
később róla elnevezett Metelka-medvelepkét. Az egykori patikaalapító munkássága körül az
utóbbi években mindinkább oszladozik a feledés homálya. A kedvező fejleményt jórészt mai
utódjának, dr. Heneráry László gyógyszerésznek köszönhetjük, aki például legutóbb 2008
májusában a „Gyógyszerészet” című szaklapban tudományos igényű tanulmányban méltatta
19. századi elődje munkásságát.

Az eddigi leírások alapján Metelka
Ferencről a Duna–Tisza közi faunát tudós
szinten ismerő, sikeres természetkutató
képét alkothatjuk. Kizárólag azért nem
tekinthető tudósnak, mert bár kiterjedt,
nyelvismereteket igénylő európai levelezést folytatott, eredményeit nem publikálta. Munkájának gyümölcsét önzetlenül
megosztotta a hazai és külhoni szaktekintélyekkel, múzeumokkal, gyűjtőkkel.
Tit k a i e g ye s-e g ye dü l a Me te l k amedvelepke életmódja, fejlődésmenete
témáiban voltak, azokat azonban egészen
haláláig, azaz több mint negyedszázadig
megőrizte.
Az 1859-es felfedezés „alanya” egy hím
szövőlepke volt, melyet a Gyón és
Alsódabas közötti réteken történt befogás
után otthon tovább nevelt. Nem sokkal
később sikerült nőivarú példányt is
begyűjtenie. Már az első lepkét elküldte
Bécsbe, Julius Lederer (1821–1870) osztrák professzorhoz, aki Nemeophila
Metelkana néven örökítette meg a rovartan számára az új felfedezést (Wiener
Entomolog, 1861). Mindössze egyetlen
évvel később az Amur mentén is begyűjtötték az újonnan felfedezett medvelepke
ottani változatát, így publikáció hiányában kizárólag a nagy nemzetközi ismertséggel rendelkező Lederer leírása biztosította Metelka felfedezésének elsőségét.
Az orosz entomológus, Ottó Vasilievich
Bremer, az Orosz Tudományos Akadémia
kiadványában Nemeophila flavida néven
számolt be a véleménye szerint új fajról.
Az Amur mentén élő populáció külön fajként kezelése azonban máig vitatott.
Metelka Ferenc megfigyelés céljából a
továbbiakban is befogott évente néhány
példányt. Konkrét lelőhelyüket, életmódjukat, átalakulási viszonyaikat, gazdanövényeiket részletesen, tudományos pontossággal jegyzeteiben rögzítette. A publikáció továbbra is elmaradt, sőt az ismeretek jó részét a legnagyobb titokként
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kezelte. A felfedező titoktartását az új faj
első hazai leírása is tényként közölte. A
Magyar Tudományos Akadémia 1865-ös
évkönyvében Metelka mentora, azaz maga
Frivaldszky Imre ismertette a felfedezést,
kizárólag Magyarországhoz kötve a lepke
előfordulását. Közel egy oldalnyi terjedelemben abszolút részletes leírást adott a
nőnemű és hím példányról egyaránt, fekete-fehér rajzos ábrázolást is mellékelve.
Lelőhelyként a felfedező lakhelye körüli
vizenyős réteket tüntette fel. Igazi kuriózum az új faj első magyar neve: „Metelka
Lepenye”. A felfedező titkos feljegyzései
tartalmát kizárólag a fiatal pályatárssal,
Vángel Jenővel osztotta meg 1878-ban, de
azon ígéret fejében, hogy az adatok csak
h a l á l á t köve t ő e n t e he t ő k kö z z é .
Álláspontjának legvalószínűbb az a
magyarázata, miszerint tisztában volt az
általa felfedezett lepkefaj ritka előfordulásával, féltette és hallgatásával védte a
populációt a gyűjtők mohóságától. Azaz
egy kicsit a jövőbe látott. Vángel Jenő
megtartotta az adott szót, sőt Metelka
halála után még egy évvel megtoldotta
hallgatását. Megszólalását 1886-ban egy,
a „Bulletin entomologique” című szaklapban megjelent beszámoló kényszerítette
ki, melyet Louis Demaison (1852-1937)
jegyzett. A francia lepkész 1885 májusában Dél-Franciaországban a Reim mellékén észlelte a Nemeophila Metelkana
előfordulását és felfedezését rögvest közzé
is tette. Vángel Jenő (1864–1918) a
Rovartani Lapokban (1886. évi 8. szám)
ismertette a lelőhelyre, életmódra, fejlődésmenetre vonatkozó megfigyelések
összegzését. A lepke Frivaldszky általi
leírása kiegészült a hernyó- és bábállapot,
a gazdanövények és az átalakulás jellemző
időpontjainak ismertetésével. A hernyó
nagyon hasonlít a többi Nemeophila lepkefaj hernyójához, 35–40 mm hosszú,
szőrös. A vizes réteken, május végén, június elején polifág volta miatt többféle gaz-

danövényen megjelenhet. A dabasi réteken a mocsári gólyahír (kácsa virág), sáslevelű nőszirom virágait, mocsári kutyatej- és útifűféléket részesítette előnyben.
Fogságban a salátát is elfogyasztotta.
Június közepén alakult bábbá.
A báb normális körülmények között 20
nap alatt alakul át lepkévé. Metelka Ferenc
halála után a gyűjtők kapzsisága és a lecsapolás együttes hatására az 1940-es évek
elején valóban eltűnt a gyóni-dabasi rétekről a sz é p rajz ol at ú me dve le pke .
Szerencsére később lokálisan az ország
más részein, főként a Duna-Tisza közén
(Ócsa, Orgovány, Bugac) újból megjelent.
Ma európai jelentőségű, fokozottan védett
lepkefaj, egyetlen példány eszmei értéke
100 000 Ft, tudományos elnevezése:
Rhyparioides flavidus metelkanus.
Annak idején Metelka Ferenc teljesítményét csak egy erősen behatárolt szűk
körben, a hazai rovartan területén ismerték és kezelték valós értékén. Az alsódabasi
patikus bogarászkodását közvetlen
dabasi-gyóni környezete csak afféle hó
bortn ak tekintette, nemzetközi szinten
jegyzett eredményeit pedig nyilvánvalóan
nem ismerte. Kiválóan igazolja ezt a szintén 1859-ben született Vay Sarolta írónő,
aki néhány történetében megemlíti
„néhaivaló jó Metelka Ferencz uramat”. Ír
a patikusságról, a postamesterségről, még
az őszibarackról is, azaz a 19. századi közmegítélés szerint hasznosnak ítélt dolgokról. A rovargyűjtésről a nagyszerű felfedezés dacára egy szó sincs. Mára a világ
nagyot változott, egy új faj felfedezése
vitán felüli rendkívüli teljesítmény, igazi
jó értelemben vett, tudományos szenzáció.
Mi már nem hallgathatunk róla…
Valentyik Ferenc
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Köszönjük néked, válság

Válasz Ács úr „hiteles” levelére

(Az „Ereco”-történet vége – kicsit másként)
Szandhofer János tollából az „Ereco”-történet vége címmel tanulságos írás jelent meg a Dabasi Újság szeptemberi számában. A cikk
tájékoztatása szerint az Ereco Zrt. a gazdasági válságra és egyéb
okokra hivatkozva visszalépett a fémhulladék-feldolgozó üzem
megvalósításától. (Azt a víziómat szeretném megosztani az olvasóval, hogy az elkövetkező években nagyon sokszor fogják még
hallani, hogy mindennek a gazdasági válság az oka, és az egyébként
rossz döntések miatti felelősség kérdése fel sem fog merülni.)
Szandhofer János úr írása pontosan kifejezi azt a gondolkodásmódot, amely ellen évek óta szót emelek különböző fórumokon. A
tényszerűnek szánt írásba – minden bizonnyal véletlenül – azonban becsúszott egy kis pontatlanság. Ezért a lakosság hiteles tájékoztatása érdekében úgy gondolom, néhány tényszerű információval meg kell ismertetni városunk lakóit. Alpolgármester úr tájékoztatásából kitűnik, hogy a képviselők többsége – egyébként a
beruházás ellenzőivel azonosan – azt az elvet vallotta, hogy a
„beruházásnak a környezetre semmiféle káros hatása nem lehet”.
Az alapvető probléma – a beruházással kapcsolatos döntéshozatali folyamat furcsaságait leszámítva – itt kezdődik. A cikk szerzője minden bizonnyal pontosan tudja, hogy az Ereco Zrt. előzetes
vizsgálati eljárást kezdeményezett, amely arra volt hivatott, hogy
bizonyítsa, a tervezett beruházás környezetre gyakorolt hatása
elhanyagolható. Hasonló állásponton volt a képviselő-testület
többsége és városunk számos prominens személyisége. Számomra
akkor – a helyi népszavazáskor – is furcsa volt, hogy a beruházó
szakértői által kijelentetteket minden fenntartás nélkül tényként
kezelték – sőt nevüket és arcukat adták hozzá – az általam egyébként nagyra becsült helyi közéleti véleményformálók, de ez legyen
az ő problémájuk. Az Ereco megbízásából környezetvédelmi szakemberekkel készíttetett előzetes hatástanulmánnyal kapcsolatban
idén májusban a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a tanulmány számos
megállapítását vitatva, illetve jelentős hiányosságokat feltárva megállapította, hogy a fémhulladék-begyűjtő és előkezelő üzem létesítésének környezeti hatása jelentős, ezért környezeti hatástanulmány benyújtását írja elő. Aki vette a fáradságot és áttanulmányozta a környezetvédelmi szempontból illetékes hatóság 18 oldalas határozatát – a határozat teljes egészében megtekinthető a
www.patriota.hu honlapon -, attól elvárható lenne, hogy belássa,
ez a fajta tevékenység jelentős környezetvédelmi kockázattal jár.
Márpedig Szandhofer János alpolgármester úrtól mindenképpen
elvártam volna ezt.
A beruházótól független – a környezetünk állapotáért felelős
szakemberek – döntése után botorság még mindig közvetve azt
sugallni, hogy az Ereco tervezett beruházása nem járt volna jelentős környezeti hatással. Nem vitatom, hogy a jelentős környezeti
hatással szemben csábító gazdasági előnyöket ígért a beruházó.
Azt mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy mit tart fontosnak az életben és mi mennyit ér. Bizonyos szempontból átérzem
alpolgármester úr kesergését, de szerintem itt, most – az Erecót
leszámítva – nincsenek vesztesek, ennek a hírnek minden dabasi
polgár a nyertese.
Dr. Ács Ferenc
a Dabasi Lokálpatrióta Egyesület elnöke, települési képviselő

Ács képviselőtársam írásának olvasása közben eszembe jutott egy,
az ominózus beruházással kapcsolatos eset. Az Olvasók közül bizonyára sokan emlékeznek még arra, amikor támogatók és ellenzők a
népszavazáson való részvételre buzdították a lakosságot. Az ellenzők közül jeles képviselőtársam, Ács úr, színesen ecsetelte a beruházásból várható környezeti katasztrófát, ezért arról győzködött
mindenkit, hogy a népszavazáson való részvétel kötelező.
Természetesen tette ezt akkor is a hitelesség jegyében. Ezek után
meglehetősen ellenszenves volt, hogy ő maga a szavazás időpontjában külföldön nyaralt. A népszavazás után egyébként folyamatosan
hivatkozott annak nélküle megszületett végeredményére. Talán
ennyit arról, hogy ki „mit tart fontosnak az életben és mi mennyit
ér.”
Válaszként valószínűleg ennyi elég is lenne, azonban még van az
írásnak egyéb tanulsága is. Ez pedig az Ács úr által is említett gondolkodásmód, amely ellen valóban szót kell emelni, de nem úgy,
ahogyan azt Ács úr gondolja. Ugyanis, a fenti beruházással kapcsolatos kétféle álláspontban csak egy kis különbség volt. Mégpedig az,
hogy az ellenzők környezetvédelmi okokra hivatkozva „csípőből”
elutasították azt, míg az úgynevezett támogatók esélyt kívántak
adni annak bizonyítására, hogy nem fogja szennyezni a környezetét.
Ezért is kellett a megvalósítás előtt különféle tanulmányokat
benyújtani a hatóságoknak. Az Ereco hozzánk intézett levele szerint ez a folyamat szakadt félbe, az említett gazdasági okok miatt
(vagyis nem én hivatkozom arra, hanem a cég). Tehát az, hogy a
beruházás környezetszennyező lett volna vagy sem, az nem derült
ki és most már nem is fog. Ettől függetlenül javaslom hősünknek,
hogy fáradjon le a biztonságos és kényelmes elefánttoronyból az
emberek közé és végre azok valós problémáinak megoldásán törje a
fejét, esetleg tegyen is érte.
A tőle megszokott kioktatás helyett talán jobban tenné, ha odafigyelne a testületi üléseken arra, milyen emberfeletti munkával
igyekszik a várost vezető dafis-fideszes-kdnp-s többség megőrizni,
sőt fejleszteni óvodáinkat, iskoláinkat, az ott dolgozók munkahelyeit. Hogyan próbáljuk megóvni a különféle helyi szociális és egyéb
támogatási formákat, és mindezek mellett még a várost is fejleszteni. Tudunk-e valamilyen formában segíteni a bedőlő tartozások
miatt elárverezésre kerülő ingatlanok tulajdonosainak, az utcára
kerülőknek, munkahelyüket elvesztőknek? Mert ehhez bizony pénz
kell. Ehhez kellenek a helyi bevételek, ezért kell megragadnunk
minden olyan lehetőséget, amely azzal kecsegtet, hogy növeli költségvetésünk bevételi oldalát.
Ács úr milyen megfontolásból vonja kétségbe ennek fontosságát?
Milyen alapon akar rávenni bennünket, hogy úgy mutassunk utat
egy jól prosperáló vállalkozásnak, hogy esélyt sem adunk annak?
Nem tisztességes dolog azt sugallni, hogy aki támogatta az esélyt
a beruházásra, az csak gazdasági előnyöket lát. Mert a pénz mögött
sorsok, gyerekek, idős emberek, rászorulók vannak, akikről gondoskodnunk kell. Ha igazán tenni szeretne a városáért, akkor vegye
rá egynémely lokálpatrióta köpenyben tetszelgő társát arra, hogy
ne a szomszédos települések valamelyikét, esetleg a Virginszigeteket támogassa adójával, hanem a helyi önkormányzatot.
Ehhez kívánok képviselőtársamnak a jövőben kitartó munkát.
Szandhofer János
2009. november
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Dabasi Kistérségi Dr. Halász Géza
Járóbeteg Szakorvosi Rendelőintézet
fejlesztése
Dabas Város Önkormányzata 2008. március 31-én pályázatot
nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében meghirdetett Közép-Magyarországi Operatív Program
KMOP-4.3.2 konstrukció keretében városunk járóbeteg szakrendelőjének korszerűsítésére.
A sikeres pályázat Támogatási Szerződését 2009. szeptember
11-én írtam alá Dabas város polgármestereként a közreműködő
feladatokat ellátó szervezet, a Strukturális Alapok Programiroda
képviselőjével. A szakrendelő fejlesztésében a 800 000 000 Ft
támogatási összeg mellé Dabas város 177 096 785 Ft önerő biztosítását vállalta a projekt megvalósításához. A járóbeteg szakrendelő korszerűsítése európai színvonalú körülményeket biztosít a betegek gyógyulásához és az egészségügyi személyzet munkájához. Megszűnik egy telephely, valamint új szolgáltatásként
a projekt megvalósítását követően, azaz 2011 őszétől nappali
kórházi ellátást biztosítunk a lakosságnak 10 betegággyal. A

Egészségügyünk 2009-ben
A Magyar Orvosi Kamara az elmúlt évek helytelen kormányzati
döntéseinek egyenes következményeként tényként tekint az
egészségügy területén kialakult csôdre, amely a magyar emberek ellátását immár alapjaiban veszélyezteti. A MOK évek óta
tényekkel alátámasztva hívta fel a társadalom figyelmét az egészségügyben folyamatosan romló, nehéz gazdasági helyzetre. Az
elmúlt évek reformjai nemhogy enyhítették volna, de újabb és
újabb elemekkel bôvítették az egészségügyi rendszer problémáit.
Ma már akkora a baj az egészségügyi intézményekben, hogy a
finanszírozási technikák (TVK, bázisfinanszírozás, EMAFT) váltogatása nem old meg semmit.
A forráskivonás évek óta tart az egészségügybôl, de közben
sem az ellátórendszer nem lett kisebb, sem a feladat nem lett
kevesebb, állítják az egészség-gazdaság szakértôi és a vezetô
közgazdászok.
Az egészségügyiek zöld zászlóval az épületeken és zöld szalaggal a dolgozók ruháján tiltakoztak elsô lépésként, és hívták fel
a figyelmet az intézmények pénzhiányára.
Az egészségügyi ágazatnak szüksége van többletforrásra. A
kórházi szakmai vezetôk által kért 25,5 milliárd Ft csak a minimum. Az ágazat lejtmenetben van, az ellátórendszer méltatlan
helyzetbe került.
A kormány, az egészségügyi tárca, a kórházak és a járóbeteg
szakellátók képviselôi között megállapodás jött létre, arra vonatkozóan, hogy októberben 4,5 milliárd Ft, decemberben 6 milliárd Ft
kerül a szolgáltatók számára lefinanszírozásra. 2010. január közepén pedig a jelenlegi háromhavi finanszírozási csúszást két hónapra csökkentik, vagyis egy havi plusz pénzt biztosítanak a jövô évi
büdzsé terhére. Ezzel az elvégzett egészségügyi szolgáltatás nem
három, hanem két hónap múlva kerül kifizetésre.
A Kormány-közi megállapodás következményeként létrejött
egyezség részlegesen biztosítja az intézetek adósságának bizo-
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megszűnő telephely egészségügyi és a nappali kórház funkcióinak befogadására, bővítésre kerül a főépület. Ezen épület utcafronti része magastetőt kap, a tetőtér beépítésre kerül, míg a B
épületszárny emelett- és tetőtérráépítéssel bővül. Az intézmény
teljes körű hőszigetelése és nyílászárócseréi mellett korszerűsítésre kerül a fűtési rendszer is. Akadálymentes környezet fogja
biztosítani a fogyatékkal élők egészségügyi szolgáltatásokhoz
történő egyenlő hozzáférését. Az egynapos sebészeti ellátást,
mely 2007 óta működik a szakrendelőben, kiszolgáló központi
sterilizáló kerül kialakításra. A leggyakoribb betegségek diagnosztizálásához az orvosi eszközpark cseréjével növelni kívánjuk
a dabasi szakrendelőben ellátott betegek számát, csökkentve
ezzel a kórházba történő beutalási arányát. Az informatikai fejlesztéssel a betegelőjegyzés és a betegtájékoztatás minősége
javul.
Végezetül szeretnénk megköszönni valamennyi szakembernek,
közreműködőnek a pályázati programban elért eredményünk érdekében tett erőfeszítését.
Kőszegi Zoltán polgármester
További információ: tel.: 29/561-200

nyos mértékû csökkentését, ezzel az év végéig a mûködést biztosítja. Az adósságállomány rendezésérôl a csôdhelyzettôl való
megmenekülésrôl beszélünk állandóan, de megfeledkezünk a
hitelezésben nem kis szerepet vállaló munkatársak anyagi helyzetének jelentôs romlásáról.
Nem tudjuk, hogy az egészségügyi munkahelyeken a
jövedelemcsökkentô intézkedések, a munkaidô és az azzal párhuzamos bércsökkentés csak átmeneti intézkedést jelent-e, vagy
milyen mértékû lesz, és meddig tart?
A nehéz gazdasági helyzet ellenére az egészségügyben dolgozók önzetlen szolgálatkészségének, a szakmával szembeni
elszántságának köszönhetô, hogy a magyar egészségügy
mûködôképes és magas színvonalú ellátást biztosít. Az egészségügyi szakma szeretetét, a betegekkel való együttérzést tükrözi
a XVIII. Pest Megyei Orvosnapok megrendezése, melyre 2009.
november 5 –7. között a Vármegye Házán kerül sor. Az
Orvosnapok tiszteletbeli elnöke dr. Vízi E. Szilveszter, fôvédnöke
dr. Szûcs Lajos, Pest Megye Közgyûlésének elnöke. A szervezô
bizottság tagja dr. Ecsedy Gábor is, aki az egynapos sebészetünkön már harmadik éve végzi területünk betegei részére a sebészeti mûtéteket.
A program keretében a megyében dolgozó kiváló orvosok
ismertetik meg elôadásainkban a legújabb kezelési módokat,
eszközöket, eredményeiket. Intézetünk érdekeltségét növeli Dr.
Sándor István elôadása – Az egynapos sebészet lehetôségei és
kezdeti tapasztalatai a – Dr. Halász Géza – Dabasi Szakorvosi
Rendelôintézetben – címmel. Elôadásának elkészítésében az
egynapos sebészeten dolgozók valamennyiben részt vettek.
Kronvalter Zsuzsanna „A többprofilú egynapos sebészet mûtôi
feltételeinek megteremtése a mûtôsnô szemszögébôl” témakörben tart elôadást intézetünk adatainak feldolgozásával. Az ünnepi megnyitó ülésen kerül sor a megyében kiemelkedô munkát
végzôk részére történô díjak átadására.
Klemencz Györgyné intézetvezetô
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Környezetvédelem Isten parancsára
A tudományok fejlődése, a technikai vívmányok megjelenése vagy bármi, ami a
modernizációt jelenti, mind-mind mintha
azt az érzést erősítenék az embereknek,
hogy az egyház egy megkövesedett, elavult
szervezet, amely évszázadok óta csak
ugyanazt mondja, és nem képes megújulni.
Ezt érzem akkor is, amikor pl. a környezetvédelemről van szó. Sokan elfelejtik azt
a tényt, hogy a minket körülvevő világ nem
magától jött létre csak úgy véletlenül, hogy
nem emberek alkották hosszas tárgyalások
és tervezések után, mint pl. egy lakóparkot. Bizony, a világ teremtéséért egyedül az
az Isten a felelős, akit a keresztyén egyház
hirdet. A múlt rendszerben a papok és a
lelkészek be voltak zárva a templomok falai
közé, és közérdekű dolgokban még véletlenül sem nyilváníthatták ki álláspontjukat.
Pedig amit Isten alkotott, azt az Isten igéjéből, a Bibliából táplálkozó ember értheti
meg a legjobban. Ezzel elérkeztünk, többek között a környezetvédelem és az egyház megszólalása közötti, sokáig elveszettnek hitt láncszemhez, amely a Gyóni
Napok programsorozat keretében is megismerhetővé vált bárki számára.
2009. október 11-én délután a gyóni
evangélikus templomban A teremtés csodái életünkben címmel útkeresésre hívtuk
a megjelenteket: menjünk tovább abban az
irányban, amely az Isten parancsától oly
távol visz, vagyis hogy pazarló életmódunkkal veszélybe sodorjuk saját életterünket, vagy válasszuk azt a lehetőséget,
hogy az Isten parancsának megfelelően
felelős gondolkodással az utókor számára

is megőrizzük a szépnek teremtett földünket? Az est folyamán a Szentírás segítségével felelevenítettük a világ teremtésének
napjait, majd szembesítettük magunkat a
mai helyzettel. Pl. azzal a ténnyel, hogy a
víz kémiájára és a vizes élőhelyek minőségére érzékeny kétéltűek eltűnése fenyegetően figyelmeztet arra, hogy bolygónkon
az élet alapjait megrengető változások zajlanak. Vagy, hogy: ha az egész Föld lakossága úgy élne, mint egy magyar állampolgár, két földgolyóra, ha úgy, mint egy amerikai, több mint öt bolygóra lenne szükség
az emberiség fenntartásához és az általa
megtermelt hulladék elnyeléséhez!
Szándékunk az volt, hogy kifejezésre
juttassuk: olyan lelkületre van szükségünk,
amely életünket összeköti a múlttal, jelennel és a jövővel, valamint Istennel, aki mindezt fönntartja. A globális egymástól függés
szellemisége segít felismerni a teremtett
világ egységét. Ezzel a lélekkel, amelynek az
erős helyi közösségek adnak hátteret, lehet
bátorságunk és reménységünk arra, hogy
közvetlen akciókat indítsunk leküzdhetetlennek tűnő akadályokkal szemben, amelyek azt sugallják, hogy úgysem tudjuk
megváltoztatni a dolgokat.
Az egyház a Krisztusban való „új teremtés” jele, a megváltás által az összetörtből
egész lett, a halálból életre kelt. Mint megváltott közösségnek, az egyháznak alapvető fontosságú feladata van a teremtés megújításában. Ez az egyház prófétai feladata,
és arra kapott elhívást, hogy erre hittel,
bátorsággal és reménységgel válaszoljon.
László Milán

Emeltetett 125 éve Isten dicsôségére
Az alsódabasi római katolikus templom alapításának 125. évfordulója alkalmából egy
igényes kiadvány látott napvilágot a fenti címmel, Czagányi László helytörténész szerkesztésében. A kiadvány ajánlását dr. Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek,
elôszavát dr. Beer Miklós váci megyés püspök tollából olvashatjuk, az egyházközség
múltját, kialakulását, a templom létrejöttének történetét bemutató tanulmány szerzôje
pedig szintén Czagányi László. A szerzô-szerkesztô az utószóban tömören foglalja
össze a templomalapítás megírásának szükségességét, és a gyülekezet életében
betöltött szerepét. „Templomunk története megannyi küzdelmes és dicsôséges napot
tartogatott az itt élô katolikusok és papjaik számára. Ez a könyv e küzdelmes és
dicsôséges, válságos és eredményes évekbôl is felvillant számos epizódot, amely
tanulsággal szolgálhat számunkra, a ma és a jövôben itt élô katolikusok számára is.”
Ez a kiadvány nemcsak a katolikus gyülekezetnek, hanem Dabas egész közösségének fontos, hiszen a város gazdag helytörténetének egy szegmensét tárja fel és menti
át a következô generációknak.
– ui –

Gyóni Evangélikus Egyházközség

• Kötetlen beszélgetés a házasságról fiatal
párokkal 2009. november 20-án 18.00
órától. Téma: A házasság öt szeretetnyelve
• Emlékező istentiszteletet tartunk örök
élet vasárnapján, 2009. november 22-én
15.00 órától azoknak a testvéreinknek, akik
gyászolnak. Ezen az alkalmon az elmúlt
egyházi esztendőben elhunyt testvéreink
emlékére meggyújtunk egy-egy mécsest
• Bibliaóra csütörtökönként
december 3-tól 15.00 órai kezdettel
• Istentisztelet vasárnaponként 10.00 órától
• Úrvacsorás istentisztelet minden hónap
első vasárnapján 10.00 órától
• Családi istentisztelet minden hónap
2. vasárnapján 14.00 órától
• Énekkari próba hétfőnként 17.30 órától
• Ifjúsági óra péntekenként 17.00 órától
• Hivatali ügyintézés szerdánként
9.00–12.00 óráig, vagy telefonon
egyeztetett időpontban (tel.: 368-174)
Gyóni Református Egyházközség

• November 25–27-ig adventi evangélizációs
hét 18.00 órakor a gyülekezeti teremben
• November 29-én advent 1. vasárnapján
10 órakor úrvacsorás istentisztelet
gyülekezeti teremben, párhuzamosan
gyermekistentisztelet
• November 22-én 15 órakor filmklub.
Az eskü c. film vetítése, utána beszélgetés.
Dabasi Református Egyházközség

• Szószékcsere november 15-én vasárnap
– Morva Ákos pilisi lelkész prédikál
• Ifjúsági esték november 7-én, 14-én, 21-én
18.00–22.00 óráig 14 év feletti fiataloknak.
November 7-én retro hangulatban, kötetlen
programokkal várunk minden érdeklődőt a
csocsó- és pingpongasztalunk mellé.
• Énekkari próbák vasárnap 8.45-től a parókián. Énekkarunkba jelentkezőket várunk!
• Bakkai Éva gondnok szeretettel vár mindenkit fogadóóráján, november 19-én csütörtökön 17.00 órakor a Parókián
• Konfirmandus órák minden vasárnap
8.30-tól – felkészülés a konfirmálásra a
Parókián.
• Inárcsi testvérgyülekezetünk szeretettel
meghívott minden kedves gyülekezeti tagot
a november 28-án 17.00 órakor kezdődő
Adventi koncertre.
• Advent november 29. Advent első vasárnapja, úrvacsorai istentisztelet.
Sári Római Katolikus Egyházközség

• November 15. vasárnap, 08.30:
Közös diákmise
• 15.00: Megbérmáltaknak előadás a
Plébánián
• November 22. vasárnap, 08.30:
Ministráns-avatás
• November 28. szombat, 17.00:
adventi koszorú megáldása
2009. november
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A REFORMÁCIÓ ÜNNEPÉN
Idén a reformáció ünnepének, melyet minden esztendőben meg
ünneplünk, október 31-én különös aktualitása, hogy reformátorunknak, Kálvin János születésének 500. évfordulóján méltóképpen megemlékezhetünk életére, munkásságára.

Örülünk és hálásak vagyunk Istennek, hogy ezt a szép ünnepet
évente közösen ünnepelhetjük meg az evangélikus testvéreinkkel. Ebben az esztendőben a mi gyülekezetünk a házigazdája
ennek az ünnepi megemlékezésnek, ahol rövid műsorral is szolgálunk – énekekkel és versekkel fejezzük ki hálánkat az élő Isten
nek a reformációért. Ott akkor 1517. október 31-én Wittenbergben
Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes indította el a reformációt,
amikor 95 tételét kitűzte a vártemplom kapujára.
Ki tudja, hová vezetett volna az Egyház hajója, ha Isten nem
választ ki egy bátor, hitvalló személyt, aki ha kell, élete kockáztatásával is vállalta mindazt, amit leírt a tételeiben. Ezt a reformációi szellemiséget vitte aztán tovább a Franciaországban született Kálvin János is, aki a hitéleti reformációt kiegészített, az
egyházi élet és életvitel reformjával.
Kifejlesztett egy egyházi modellt, amely Luther és Zwingli
modelljétől alapvetően különbözött. Az akkori korban az állam
és az egyház saját hatáskörrel rendelkezett. Az egyház feladata
volt Isten szavát hirdetni és a szentségeket kiszolgáltatni.
Az egyházi és az állami bíráskodást szétválasztották. Egy szigorú egyházi büntetéssel sújtott embernek viszont számolnia
kellett „világi” büntetéssel is, például a városból való kiutasítással. Hasonlóképpen, abban az időben teljesen természetesen, az
állam elleni vétséget Isten elleni vétségként büntették.
Ilyen büntetésben részesült Kálvin János is, mikor bátor hitvallásáért száműzték Franciaországból, menekülnie kellett szülőhazájából. Munkásságának központját Genf be helyezte át.

Kálvin 1555-ig éles vitában állt a politikai vezetéssel, amely az
egyháznak hatásköröket adományozhatott, illetve megvonhatott
tőle. Kálvin János nem törekedett arra, hogy az állam az egyház
gyámsága alá kerüljön. Genf városa a 16. század közepétől egy
időre az európai protestantizmus központja lett. A kálvinizmus
messzemenően meghatározó volt az evangélium szerint reformált keresztyénség számára, valamint befolyásolta a világban
végbemenő szociális és gazdasági fejlődést.
Ma sem lehet más feladata és célja Egyházunknak, mintsem
a naponkénti teljes megújulás „reformáció” az egész társadalmunkban, személyi, családi és gyülekezeti viszonylatainkban.
Ebben a mai, hihetetlen mélypontra süllyedt világunkban –
morális és gazdasági válságban –, mely testileg és lelkileg is sújt
minden embert. Célunk minden ember megszólítása és evangélium által való Isten akarata szerinti megújulás: semper
reformare. Ahhoz, hogy ez bennünk megtörténhessen, szükséges nekünk is naponta odafordulnunk a forráshoz, a Szentírás
hoz, melyből lelki útravalót és vigaszt kaphatunk. Ezt ismerték
fel az akkor élő reformátoraink és hatott el hazánkba is a reformáció nélkülözhetetlenül fontos szellemisége. Többek között
Szegedi Kis István, Méliusz Juhász Péter személyiségén hatott
át az Isten Szentlelkének megújító ereje, fénye, világossága.
Kálvin János egész életében ezt hangoztatta: SOLI DEO
GLORIA = EGYEDÜL ISTENÉ A DICSŐSÉG!!
A Közösségek Évében ezt kell tegyük mi is egymás felé. Ezt
ápoljuk naponta egy életen át! Akkor egyre közelebb fogunk
kerülni a mi Urunkhoz és egymáshoz is. Isten legyen ebben bölcs
irányítónk és oktatónk. Figyeljünk hitvalló eleink életére és
munkájukra és kövessük azok hitét.
Szívből kívánom minden kedves olvasómnak, hogy a reformáció ünnepében ezt élje és tapasztalhassa! Isten szeretete lakozzon bennünk gazdagon!
Fekete László lelkész

Mindenszentek és Halottak Napja
Mindenszentek a katolikus és ortodox keresztény egyház ünnepe. A katolikus egyház november 1-jén, az ortodoxia pedig egy
héttel később tartja. A hajdani rómaiak őseiket és hőseiket
istenként és félistenként tisztelték. Szobrot emeltek, szentélyt
állítottak számukra. Marcus Agrippa Kr. e. 27-ben építtetett
egy hatalmas templomot, amit Pantheonnak neveztek el. Itt az
összes isten tiszteletére mutatták be a papok az áldozatot. A
Pantheont aztán Rómában 610. május 13-án keresztény templommá alakították. Ez adott alkalmat az ünnep bevezetésére:
hiszen ezen a napon IV. Bonifác pápa a templomot az összes
vértanú tiszteletére szentelte.
Halottak napját november 2-án 998 óta tartja meg az egyház. Ez az ünnep összefügg azzal a századvégi szorongásos
hangulattal, mely 1000-re a világvégét várta. Ilyen elképzelések
mellett igyekeztek a halottakkal „jóban lenni”, az elhunytak
szellemeivel jó barátságba kerülni. A sírokon gyertyát gyújtottak, hogy „szegény, fázós lelkek annak fényénél melengethessék
magukat”.
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A november 2-i halottak napja konkrétan Szent Odiló
cluny-i apáttól ered. E napon gyertyákat, mécseseket gyújtunk
elhunyt szeretteink emlékére.
Halottak napja. Különös nap ez. Ilyenkor hívő és hitetlen
megfordul a temetőben. Sokszor fáradságot és áldozatot nem
kímélve az ország más részeiből vagy egyenesen határainkon
túlról, hogy egy-egy szál virágot, gyertyát helyezzen szeretteinek sírjára. Hogy miért van ez, arra talán a legtöbben azt
mondják: mert így szokás. Tény azonban, hogy ezen a napon
mindenki találkozik valahogy a halállal. Találkozik a gyermek,
aki legtöbbször csak azt a számára izgalmas és játékos eseményt veszi észre a mai napból, hogy gyertyákat kell gyújtani
a síroknál. Találkozik a fiatal, aki közömbösen és unottan van
jelen, de valami fojtogatót ő is érez a levegőben. Találkozik az
élet delén túl lévő ember, aki ezen a napon elveszett hozzátartozóira emlékezik. S találkozik az idős ember, aki egyre közelebb érzi magához a halál jeges leheletét.
Szehofner József

hitélet

125 év a Magyarok Nagyasszonya oltalmában

nézni a kisvonattal. A kellemes időben nótázva utaztak, minden
templomot felkerestek. Mire visszaértek, elkezdődött a budapesti
Csend-Élet együttes koncertje. A délutáni misén is ők zenéltek.
Kiváló hangszerjátékkal, kellemes énekhanggal adták elő igényes
dalaikat.
Vasárnap volt még egy ünnepi mise, de sajnos a körmenet elmaradt az esős idő miatt. Összegezve elmondhatjuk, hogy jó volt együtt
tervezni, és együtt emlékezetessé tenni ezt az évfordulót. Plébános
atyánk megígérte, hogy a Historia Domusban – amelyet az utókor
mint történelemkönyvet olvashat – leírja, milyen boldogító volt
részese lenni ennek az ünnepnek, mennyi jószándékú ember (a neveket nem tudnánk maradéktalanul felsorolni) adakozott munkával,
anyagiakkal önzetlenül. Az Önkormányzat a Közösség Évét hirdette meg 2009-re. Úgy érezzük, ezzel a megmozdulással megtiszteltük, nyomatékot adtunk ennek a kitüntetett évnek.
Juhászné Bábel Márta

Emléktábla-avató
a gyóni katolikus gyülekezetben

Énekkar
a református közösségben

Fotó: Karlik Dóra

November 1-jén, vasárnap, a délelőtti misét követően felavatták
gróf Vay Péter emléktábláját a gyóni római katolikus templom
falán. A 10.00 órai misét dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskemét
egyházmegye érseke celebrálta, és a gyóni származású püspök,
misszionárius és világutazó emléktábláját is ő áldotta és szentelte meg a gyülekezet és az érdeklődő dabasi közönség jelenlétében.
A Vay Péter-emléktábla a gyóni római katolikus hívek közadakozásából jött létre. A Közösség Évében újabb szép példáját láthattuk egy kisközösség összefogásának, értékteremtő törekvésének.
Szerk.

Fotó: Szehofner József

125 évvel ezelőtt Halász Dániel, Halász Zsuzsanna, Halász Mária
testvérek felajánlásából és az alsódabasi hívek buzgalmából épült fel
a templomunk. Ez a nyolcad évezredes jubileum késztetett bennünket arra, hogy megálljunk, emlékezzünk, hálát adjunk. Kissé megrendül az ember, amikor belegondol: ez az épület miért is épült? Mi
az az indok, amely egy „haszontalan” építmény létrehozására indít?
Hány ember tért be ide? Hány ember kapott vigasztalást, reményt,
erőt, hitet, áldást e falak között? Talán értünk is imádkoztak itt?
Olyan örök értékeket hordoz ez az Istennek szentelt épület, amit
a mi kicsinyes földi gondolkodásunk csak megsejthet. AJÁNDÉK
az őseinktől. Legyünk érte hálásak, hogy megtartották. Őrizzük
tovább utódainknak.
A templomot Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szentelték.
Éppen ezért október 8-án (Magyarok Nagyasszonya napja) kezdődött ünnepségsorozatunk. A csütörtök esti nagymisén dr. Beer
Miklós váci püspök celebrált az esperesi kerület nyolc papjával.
Ritka eseménynek számít, hogy egyszerre ennyi pap misézik együtt,
s ez annak volt köszönhető, hogy hétköznap este volt. A nyáregyházi kamarakórus gyönyörűen, latin műveket énekelt. A szertartás
végén minden család kapott templomunkról egy 40 oldalas képekkel
illusztrált kiadványt Czagányi László tollából. (A kiadvány elkészülte is példa lehetne az emberi összefogásra, mivel több ember önzetlen segítségével készült el.) A szentmise után püspök atyát és a vendégeket meghívtuk vacsorára, amely szintén nagylelkű támogatókkal
valósult meg.
Szombaton dr. Mátrai Benedek – a volt plébánosunk –, és az ő
hívei voltak a vendégeink. Az ebédet a dabasi asszonyok helyben
készítették, nagyon finom volt. Utána elmentek a verőceiek várost

A Dabasi Református Egyházközség örömmel értesíti Dabas
város olvasóközönségét, hogy sokévi hallgatásba burkolózás
után 2009. október 4-én újra megalakult az egyházközség
énekkara. Repertoárunkat elsősorban egyházi énekek alkotják,
de világi témáktól sem zárkózunk el. Az énekkari próbákat
vasárnaponként közvetlenül az istentisztelet előtt 8.45 és 9.30
között tartjuk a dabasi református templomban, vagy a paró
kián. A kislétszámú – de felettébb lelkes – csapat jelenleg 8
aktív tagot számlál és további 5 személy jelezte még hajlandóságát a részvételre. Terveink szerint az énekkar többszólamú
dalokkal lépne fel kezdetben egyházi, későbbiekben esetleg
világi rendezvényeken. Első fellépésünket már 2009 adventjében szeretnénk megtartani. Az idő rövidségére való tekintettel
az énekkari részvétel iránt érdeklődő minden kedves dabasi
olvasó mielőbbi jelentkezését várjuk, szívesen vesszük. A jelentkezéssel kapcsolatban kérjük, vegyék fel a kapcsolatot Nagyné
Horváth Anitával a 06-70/325-74-03 mobilszámon.
Dr. Dóri Csaba
2009. november
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NÔI KÉZILABDA
A Dabasi Nôi és Utánpótlás Kézilabda
Egyesület, mely az elsô idényét játssza az
NB II Déli csoportjában, szeptember 12-én
kezdte a bajnoki szereplését és október
végéig hat bajnoki fordulón van túl. Eddigi
szereplése mind az ifjúsági, mind pedig a
felnôtt csapatnak az eredeti célkitûzéseknek
megfelelô, sôt akár mondhatnánk azt is,
hogy a célokat túlléptük, de még a
hátralévô öt mérkôzés fogja kialakítani az
ôszi szezon végére az értékelés alapjait.
Jelenleg ifjúsági csapatunk a 3., a felnôtt
pedig az 5. helyen áll a tabellán. A felnôtt
csapat részérôl az 1–8. hely, még az ifjúsági csapattól az 1–5. hely valamelyike volt a
cél. Úgy gondolom, hogy jelenleg a tabellán elfoglalt hely a realitás jelen esetben.
Annál is inkább, mert az ifjúsági csapatunk
többsége 93–94-es serdülôkorú játékosokból áll, a felnôtt csapatunkba meg
rendszeresen helyet kap 4-5 ifjúsági korú
játékos is, akiknek a felnôtt csapatba való
beépítése nagyon fontos feladat. A csapatépítés jó úton halad, mivel szinte minden
mérkôzésen a kezdô csapatban szerepel
ifjúsági korú, de a mérkôzés során biztosan szerepet kapnak, és nem ritkán meghatározó szereplôi is a játéknak.
Szeptember 12-én Dunavarsányban játszottak csapataink, ahol annak ellenére,
hogy esélyünk lett volna a gyôzelemre,
nem tudtunk nyerni, mert mindig akkor
állítottak ki a csapatunkból játékost, amikor
egyenlô volt az eredmény, vagy mi vezettünk eggyel, és ez mind a két mérkôzésre
igaz volt. Ifi 33-31, felnôtt 25-22.
Szeptember 20-án itthon fogadtuk a
jelenlegi listavezetô és bajnokesélyes Szent
István Építôk csapatait. Sajnos aznap a mi
játékosaink nem tudtak ugyanabban a
dimenzióban játszani, mint a vendégek,
pedig az eredmény tükrözte különbség
nincs meg a két csapat között. Ifi 16-31,
felnôtt 24-33.
Október 4-én a Kistarcsa vendégeként
játszottak csapataink Csömörön, ahol

mindkét csapatunknak kijött a lépés, lelkes, lendületes és attraktív játékkal álltak
elô a lányok, a hazaiak meg sokszor csak
lestek, hogy mi is történik körülöttük. Már
az elsô mérkôzés is mutatta, hogy van
miért bizakodnunk, ez a meccs viszont be
is bizonyította. Ifi 18-33, felnôtt 27-34.
Október 11-én a Kossuth Csarnok adott
helyet a hazai mérkôzésünknek, ahol a
Taksony csapatát fogadtuk, és az elôzô heti
jó játékot ezen a hétvégén is tudták hozni a
lányok. Ha más sportban indultunk volna,
akkor az ellenfél edzôje bedobta volna a
törölközôt. Ifi 40-12, felnôtt 36-19.
Október 18-án Vecsésre utaztunk, és
nem jöttünk haza csalódottan. Az ifjúsági
csapatunktól elvárható volt a gyôzelem,
ami sikerült is annak ellenére, hogy lá
nyaink a 11 órakor kezdôdô mérkôzésre
nem tudtak felébredni, végig álmosan, de
a gyôzelmet sohasem veszélyeztetve játszottak, a végeredmény 24-32. Felnôtt
csapatunknál nehezebb volt a helyzet,
mivel Vecsésrôl pontot elhozni nem
egyszerû feladat, mert mindig van valaki,
aki segíti a hazai csapatot. Ennek ellenére
a mi játékunkat tükrözte a sok kihagyott
helyzet, állt a zászló a gyôzelmünkre.
Viszont jött az utolsó 16 másodperc, mikor
vezettünk 1 góllal, akkor kaptunk belemenésért kiállítást, az óra pedig áll. A bírók
elindítják a mérkôzést, viszont az óra még
áll tíz másodpercet, és a 26 másodperc
elég volt ahhoz, hogy a „hazai csapat”
megmentsen egy pontot. Az eredmény
33-33.
Október 24-én ismét a DS-ben játszottuk hazai mérkôzésünket, ahol a Gödöllô
csapatát fogadtuk. Az elôzô mérkôzéshez
képest könnyebbnek ígérkezô játékot vártunk, de a lányaink segítettek abban, hogy
a szurkolók ne aludjanak el. Az ifisták
könnyûnek mondható gyôzelmet értek el,
és ezzel a gyôzelemmel kerültek fel a tabella harmadik helyére, a végeredmény
36-25. Felnôtt játékosaink a mérkôzések

elejéhez szokásosan ismét sokat hibáztak,
és ez elôször meg is bosszulta magát, így a
félidôben még négy góllal vezettek a vendégek, a második félidô végére viszont a
lányaink megfordították a helyzetet, így
27-23-ra nyertek. Ezt a mérkôzést élôben
közvetítette a Dabas TV, melyet ezúton is
megköszönünk.
A következô mérkôzéseink:
November 1. Érd–DANUKE
November 7. Ercsi–DANUKE
November 15. DANUKE–
BUGYI a DS-ben
November 22. Tápiószele–DANUKE
November 29. DANUKE–
Dunaújváros a KZS-ban
A 93–94-es korosztályos csapatunk a
Budapest Bajnokságban indult, ahol ez
idáig egy mérkôzést játszott az FTC csapata ellen vendégként, és 22-23-ra a mi
lányaink nyertek, ôk novemberben még
kétszer lépnek pályára a bajnokságban.
Az ifjúsági csapatunk a Leány Ifjúsági
Kupa sorozatában október 6-án az egy
osztállyal fentebb játszó Gyöngyös csapatát fogadta, és magabiztos játékkal, 28-21es eredménnyel ki is ejtette ôket a továbbjutástól. November 10-én 17 órakor a
DS-ben fogadjuk az NB I/B keleti osztályának jelenlegi második helyezett csapatát, a
Hajdúnánás Termál SC-t, mely mérkôzés
jóval nehezebbnek ígérkezik, mint az elôzô,
de a lehetôségeinkhez mérten jó játékot,
így jó szereplést várunk lányainktól.
Utánpótlás korosztályosaink minden hét
hétfôjén és keddjén a DS-ben, még csütörtökön és pénteken a Gyóni Géza
Általános Iskola tornatermében tartanak
edzést, mely mozgáslehetôségekre várjuk
az általános iskolás tanulók további jelentkezését. Biztosítani tudunk télen-nyáron
fedett és kulturált körülmények közötti,
edzôk által felügyelt mozgáslehetôséget, jó
társaságot, mérkôzéslehetôségeket.
Az ingyenesen látogatható mérkôzé
seinkre várjuk a szurkolókat, sportszertetô
közönséget.
Mátyus Csaba

BARANTA OKTATÁS SÁRIBAN
Az Áldos Hagyományőrző Egyesület tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a gyermek korosztály számára meghirdetett baranta
edzésekre hétfőnként 16.45-től, felnőttek számára pedig 18.00 órakor kerül sor a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában.
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Egy arany, egy ezüst, két bronz és
egy ötödik helyezés a szolnoki Fitnesz Gálán
Október 25-én rendezték Szolnokon az V. CORA Fitnesz Gálát. A
rendezvényen a FIT-K ID csapatok mellett a felnőttek, a
FitnessWoman versenyzők is megmérettették magukat az országos
bajnoki címért. A dabasi Szimultán SKE öt csapata versenyzett a
FIT-KID kategóriában, ahol kitűnő eredményeket értek el.

Zsúfolásig megtelt a Tiszaligeti Sportcsarnok a rendezvény kezdetére. A szolnoki rendezők ismét kitettek magukért, a hagyományokhoz híven egy jól szervezett, remek versenyt, egy igazi
Fitnesz Gálát varázsoltak ezen a hétvégén is a sportcsarnok
közönsége elé. A gálára kilátogatók magas színvonalú versenygyakorlatoknak és gyönyörű lányoknak tapsolhattak. Az elismerésből, mind a szakmától, mind a közönség részéről kijutott a
dabasi versenyzőknek is, akik remekül szerepeltek a versenyen,
amelyen egy arany, egy ezüst, két bronz és egy ötödik helyezést
értek el.
Aranyérmes lett a III. kategória duócsapatai között a Bennárik
Dóra – Gecser Eszter páros. A lányok idén – az előző évekhez
hasonlóan – legyőzhetetlennek bizonyultak, amelynek köszönhetően az idei Grand Prix versenysorozat összetett versenyét is
megnyerték. A duó a győzelmének köszönhetően kvalifikálta
magát a jövő évi Valenciában megrendezésre kerülő Európa
Kupára. Ugyanebben a kategóriában a harmadik helyezést érte el
a Csizmadi Dóra – Gazda Bella páros, akik remekül dolgoztak

együtt és szinte hibátlan gyakorlatot mutattak be. Szép jövő állhat a lányok előtt, amennyiben a továbbiakban is ilyen akarással,
odafigyeléssel tudnak koncentrálni fellépéseik során. A korcsoport nagycsapatai között a Bennárik Dóra, Csizmadi Dóra,
Csernus Anna, Gecser Eszter, Juriga Fanni és Rigó Bianka összeállítású formáció a második helyezést érte el. A lányok nagyon
örültek az eredménynek, mivel a verseny előtt talán ha háromszor
tudtak gyakorolni ebben az összeállításban, teljes létszámmal. A
II. korcsoport duócsapatai között a Rigó Bianka– Szénási Eszter
páros az ötödik helyezést szerezte meg. A korcsoportban a
szimultános páros jól helyt állt az erős mezőnyben.
A II. korcsoport kiscsapatai között a Csernus Anna, Gergely
Glória, Kovács Attila trió a harmadik helyezést érte el. A versenyzők teljesítménye egy kissé elmaradt az előzetes várakozásokhoz képest. Talán túl nagy volt a teher a fiatal versenyzőkön,
hogy nem tudták megismételni a Cegléden elért eredményt, ahol
megnyerték a kategóriát. A kiscsapatok versenyét végignézve
utólag azonban elmondható, hogy ebben a kiegyensúlyozott, erős
mezőnyben szép eredmény a harmadik hely. A szolnoki versenyt
megelőzően október 17-én tartották Budapesten a Pestszentimrei
Sportkastélyban a FIT-KID-Dance versenysorozat újabb állomását. A fitnesz utánpótlás versenyzők mérettették meg magukat ezen a rendezvényen, amelyen a Szimultán SKE sportolói a
következő eredményeket érték el: I. korcsoport Pelikán Réka
1. hely; V. korcsoport Molnár Lilla 6. hely; VI. korcsoport Gavló
Tímea 3. hely.
B. B.

FÉRFI KÉZILABDA
Eredmények

NB I/B
Felnôtt
Ifjúsági
Dabas-Diego K.C.–Cegléd
22:30
38:27
Kiskundorozsma–Dabas-Diego K.C.
25:22
23:28
Dabas-Diego K.C.–Balassagyarmat
32:26
36:11
Csömör–Dabas-Diego K.C.
21:25
40:22
Dabas-Diego K.C.–Miskolc
38:27
39:28
Dabas-Diego K.C.–Törökszentmiklós
33:29
33:25
Ózd–Dabas-Diego K.C.
23:27
23:24
A felnôtt csapat a tabellán a negyedik, az ifjúságiak a harmadik
helyen állnak. Következô hazai mérkôzések: Nyíregyháza ellen
november 8-án 18 óra, Orosháza ellen november 22-én 18 óra,
Kalocsa ellen december 6-án 18 óra. Az ifjúsági csapat két órával a felnôttek elôtt kezd. Minden mérkôzést a Dabasi Sport
csarnokban játszanak.

NB II
Felnôtt
Ifjúsági
Heves–Dabas VSE K.C.
25:27
27:26
Dabas VSE K.C.–Lajosmizse
31:26
32:37
Abony–Dabas VSE K.C.
31:34
36:29
Dabas VSE K.C.–Vecsés
31:29
33:34
Füzesabony–Dabas VSE K.C.
34:20
40:18
Gyömrô–Dabas VSE K.C.
38:39
23:27
Dabas VSE K.C.–Gödöllô
40:29
31:34
A felnôtt csapat a tabellán a második, az ifjúságiak a tizenegyedik helyen állnak. Következô hazai mérkôzések: Salgótarján ellen
november 7-án 13.00 óra, Eger ellen november 15-én 14.00
óra. Az ifjúsági csapat két órával a felnôttek elôtt kezd. Minden
mérkôzést a Dabasi Sportcsarnokban játszanak.

2009. november

Dabas 25

reklámok, hirdetések

26 Dabas 2009. november

reklámok, hirdetések

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

Szerkeszti: a Polgármesteri Kabinetiroda
Fôszerkesztô: Kapui Ágota
Engedélyszám: ISSN 1588-3906 • Nytsz.: 02-0012
Példányszám: 6100
A szerkesztôség címe:
2370 Dabas, Szent István tér 1/B • Telefon: (06-29) 561-230
Hirdetések: Bálint Katalin • Telefon: (06-29) 561-211, 561-212
E-mail: kabinetiroda@dabas.hu
Megjelenik: havonta
Kiadja: Pressman Nyomdaipari Bt. • Felelôs vezetô: Bálint Ferenc
Nyomdai elôkészítés: reProcolor Kft.
Nyomdai munkálatok: Pressman Bt.
Felelôs: Bálint Ferenc
Dabas, Rozmaring u. 22. • Tel./fax: (06-29) 365-564

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% ked
vezmény!
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 újsá
gunkba, 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! Hirde
téseiket továbbra is várjuk és igényeiket igyekszünk teljesíteni!
Köszönettel: Bálint Katalin, a Kabinetiroda munkatársa

2009. november

Dabas 27

rendezvényeink

28 Dabas 2009. május

