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DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA

MEGHÍVÓ
Dabas Város Önkormányzata nevében
szeretettel meghívom
a település minden polgárát
államalapító Szent István királyunk
ünnepére, amelyet augusztus 20-án,
szerdán, 18.00 órakor tartunk
a sári Faluház elôtti téren.
A mûsorban részt vesznek a sári
Szivárvány Óvoda növendékei,
a Szent János Katolikus Általános Iskola
és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
diákjai, a Rozmaring Hagyományôrzô
Népdalkör, a Bazsalicska Citeracsoport,
a Kéknefelejcs Citeracsoport és az
Erdôvidék Néptáncegyüttes.
A kenyéráldást Tibay László
plébános celebrálja.
Programjaink utcabállal, majd
22.00 órakor tûzijátékkal folytatódnak.

Ünnepeljünk együtt
augusztus 20-án!

Fotó: Karlik Dóra

Kôszegi Zoltán
polgármester

RENDEZVÉNYEINK

Fotók: Karlik Dóra

Bakiparádé és retro parti
1 éves a Rádió Dabas
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Jean Reno, Henry Ford, Emily Brontë, Arnold Schwarzenegger, Lisa
Kudrow, Rádió Dabas. Hogy mi a közös a színészekben, a színésznôben, az
autógyár-alapítóban, az írónôben és a
rádióban? A születésük napja. Mindannyian július 30-án látták meg a napvilágot. Valószínûleg mindannyian
megünnepelték ezt a napot, akárcsak a
Rádió Dabas. Ugyan mi csaltunk egy
picit, hiszen a jeles napot augusztus 1jén tartottuk.
Már a mûsor is rendhagyó volt a
pénteki napon. Kancsár Krisztián és
Szabó Róbert közösen köszöntötte a
hallgatókat. A két nagydumás mûsorvezetô felelevenítette az elmúlt év leg-

lanul végigdolgozni. Nem sikerült, és
talán pont ezért kaptunk annyi biztatást a hallgatóktól. Nyilvánvaló, hogy
hibázunk, hiszen nem gépek vagyunk,
és talán ezért érzik a rádiót a magukénak a hallgatóink. Ezért jöttek el több
százan augusztus 1-jén a Szent István
térre, ahol egy fergeteges retro partival ünnepeltük az elsô születésnapunkat. Volt óriási torta, gitárverseny, a
tûzoltók lelkesen locsolták a vizespóló-verseny részvevôit, kiderült, ki
utazhat Görögországba. Szuróczki

emlékezetesebb bakijait. Voltak félreolvasott SMS-ek, elnevetett hírek,
furcsán fûzött mondatok, amelyeken
mi magunk nevettünk talán a legjobban. Újra meghallgathattuk az egy évvel ezelôtti helyi híreket, amikor is a
két hírszerkesztô érezhetôen pánikban
volt. A fiúkat Gábor Anikó és Ordasi
Brigitta váltotta, akiknek szintén jutott a bakiparádéból. Egy év nagy idô,
fôleg, ha azt átszámítjuk 525 600 perc
adásidôre. Ennyit kellett volna hibát-

Csaba és DJ Lovi pedig olyan hangulatot csináltak, hogy szinte fájdalmas
volt hajnali 1 órakor lefújni a bulit.
Pedig táncolt a tömeg, és minden korosztály képviseltette magát. A Szabó
Robi által bemutatott „almaszedô és
locsoló-táncot” idôsek és fiatalok
egyaránt utánozták.
Aki eljött, annak köszönjük a részvételt, aki nem tudott velünk ünnepelni, az jövôre bepótolhatja!
Rádió Dabas

Egy évvel ezelôtt a 93.4 Mhz-en megkezdte sugárzását a Rádió
Dabas, ez alatt az idô alatt stábunk arra törekedett, hogy a vételkörzet rádiójává, az itt élôk mindennapjainak részesévé váljon.
525 600 perc adásidô, több mint 110 ezer dal, 35 000 országos
hír, 16 000 kívánság, 6000 helyi hír, 2200 sportinformáció, 580
reklámspot, 210 hirdetô, 68 sztárvendég és 11 lelkes munkatárs
dolgozott a megszámlálhatatlan hallgatókért.
Köszönjük a bizalmat, a szeretet és a rengeteg biztató gondolatot, amit az elmúlt hónapokban kaptunk.
2007. július 30-án a környezô települések polgármestereivel,
a helyi újságok szerkesztôivel, valamint Szûcs Lajossal, Pest megye Közgyûlésének elnökével vártuk a reggel 8 órát. Majd kigyulladt a piros lámpa – jelezvén, hogy adásban vagyunk, és Szuróczki Csaba köszöntötte a Hallgatókat. Önöket, akik azóta is
velünk vannak, nevetnek velünk vagy éppen rajtunk, elnézik
botlásainkat, örülnek, ha teljesül egy kívánság vagy bosszankodnak, ha nem.

Egy évvel ezelôtt rádiónk vezetôje, Újvári Tibor azt mondta,
olyan rádiót szeretne, amely „nem kopírozza a villámcsapást,
hanem mennydörgést okoz a hallgatóknak”. Úgy érezzük, ez valamennyire sikerült. Reprezentatívnak nem mondható közvélemény-kutatásunk szerint a hallgatók igazi hiánypótló médiumként tartják számon a Rádió Dabast. Értékelik, hogy a helyiekrôl
szól, a helyieknek, helyiek tolmácsolásában. Indulásunkkor
Kôszegi Zoltán, Dabas város polgármestere azt mondta, hogy
ennek a rádiónak az a célja, hogy a térség több ezer lakójának folyamatosan információt szolgáltasson, erôsítse az itt élôk összetartozását. Helyi híreinkkel, a közelünkben élô ismert emberek
bemutatásával, a kistérség kulturális életének nyomon követésével minden nap ezen dolgozunk.
Az elmúlt egy évet mi, a rádió munkatársai nagyjából ugyanúgy, de mégis másképp éltük meg. Mindenki máshonnan jött:
volt közöttünk vízimentô, rendezvényszervezô, fôiskolai tanár,
de rádiós egy sem. Mostanra azonban már mindannyian rádiósként aposztrofáljuk magunkat. Köszönjük az elmúlt idôszakban
irántunk tanúsított megértést, a sok bátorítást, és mindazt, amivel segítették munkánkat!
Rádió Dabas

Az idén másodszor kapott helyet a sajátos hangulatú, feltörekvôfélben levô Kárpát-medencei Könnyûzenei Fesztiválunk, a Kárpátfeszt, Dabason a sportcsarnok mögötti Jubileumi Parkban. Idén is igyekeztünk sokszínû programmal szórakoztatni a nagyérdemût az egész Kárpát-medencére kiterjedô
zenei élmények mellett.
Az alternatív programok között volt gondolatébresztô
Trianon Sátor, a ruhakölteményeket felvonultató „Változz át
sátor”, sôt fesztiválfotó pályázatot is hirdettünk. A zenérôl ha-

táron innen és túl is ismert vagy kevésbé ismert, de mindenképpen színvonalas elôadók gondoskodtak, a népi vonaltól
(Transylmánia, B-terv, Nemez, Ghymes) a lágyabb populáris
zenén át (Machine Mouse, Belmondo,) egészen a keményebb
rockig ( LazulAlánc, Karthagó) sôt a blues-imádók is „beteljesülhettek” a Blues Archív jóvoltából.
Mégis a légkör, a majdnem mûködô és beinduló varázslat
dacára, sajnos kevesebben látogattak el hozzánk Dabasra,
mint ahogy azt elôzetesen reméltük. Ezzel kapcsolatban azt
kell mondanom, hogy ez a végkifejlet számtalan rajtunk is múló és tôlünk független tényezô nyomán alakult ki. Okultunk
azonban a hibánkból, és a késôbbiek folyamán további erôfeszítéseket téve igyekszünk átlendíteni a kezdeti nehézségeken
a Kárpátfeszt gondolatát, hogy a talán nem is annyira távoli
jövôben Dabas valóban egy olyan sziget lehessen, ahol a Kárpát-medenceszerte szétszórt magyar fiatalság együtt lehet, közösen gondolkodhat, és részese lehet olyan élményeknek,
amelyekre esetleg még nagypapakori hintaszék-koptatásuk
idején is érdemes lesz visszaemlékezni.
K. K.

Egy éve az éterben

Fotók: Karlik Dóra
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SEMMELWEIS-NAP, az egészségügyi dolgozók ünnepe
Minden év július elsô napján ünneplik országszerte az egészségügyi dolgozókat. Nem véletlen, hogy épp erre a dátumra esett
a választás, ugyanis ez Semmelweis Ignác születésnapja. Ez a nagyszerû orvos nagyon sok anyát megmentett a gyermekágyi láztól, ezért felfedezése áttörô és korszakalkotó volt az orvostudományban. A polgármesteri köszöntô után a híres magyar orvos életmûvének jelentôségét dr. Radvánszki Ida méltatta, majd sor került a Dabas Egészségügyéért Dr. Halász
Géza-díj átadására. Idén a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelôintézet két dolgozója vehette át, Varga Gyuláné és Kovács
Jánosné. A rendezvény komolyzenei hangversennyel zárult Kovács Éva brácsamûvész és mûvész barátai elôadásában.

Negyven év az
egészségügy szolgálatában
2008-ban a Dabas Egészségügyéért
Dr. Halász Géza-díj elsô fokozatát
egy olyan hölgy kapta, aki nem a gyógyításban, hanem az egészségügy adminisztrációs szférájában dolgozik.
Varga Gyuláné több mint 40 éve tevékenykedik a térség és Dabas város
egészségügyi helyzetének javítása érdekében.
Varga Gyuláné az ócsai Bolyai János Gimnáziumban
érettségizett. Azóta fontos szerepet tölt be a Dr. Halász Géza
Szakorvosi Rendelôintézet gazdálkodásában, fejlôdésében.
Nélküle nem lehetett volna társadalmi munkával orvosi rendelôt építeni, pályázatokat írni, egészségügyi vállalkozásokat
mûködtetni, az intézet új struktúráját kialakítani, az egynapos sebészetet bevezetni. A felsorolt feladatok korrekt kivitelezésében a pénzügyi csoportvezetô, a számvitel rendjéért felelôs vezetô munkája nélkülözhetetlen. E feladatát maradéktalanul, magas szakmai színvonalon látja el. Nyitott szemmel
jár a világban, éles, segítô szándékú kritikája az intézet mozgatórugója. Teherbíró képessége, kivételes szakmai tudása
nehezen lenne pótolható.

Egy boldog ember
A Dabas Egészségügyéért Dr. Halász
Géza-díj második fokozatát Kovács
Jánosné, a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelôintézet laboratóriumi
asszisztense vehette át Kôszegi Zoltán polgármestertôl. Ô is negyven éve
dolgozik az elsô és egyetlen munkahelyén.
A laboratórium fejlôdését és fejlesztését nemcsak végigélte, hanem
tevôlegesen is részt vett benne. Csoportvezetô asszisztensként
segítette az újonnan belépôk tanulmányait, a laboratóriumi
gyakorlatra rendelt nôvéreket ismeretek szerzésében, vizsgára
való felkészülésében.
Az új technikát nemcsak megismerte, de a kötelezô ismereteken túl technikusi szinten kezelte és ezt a tudást továbbadta.
Munkáját igen nagy türelemmel a beteg emberek iránti szeretettel, csendben végzi. A Magyar Orvosi Kamara helyi szervezetében adminisztratív munkatársként mûködött. Mindenkiben és mindenben munkája során csak a jót keresi és találja
meg, ezért Kovács Jánosné egy boldog ember.
Dr. Bodó Ágnes fôorvos ajánlása nyomán

Köztisztviselôk Napja a Halász Móricz-kúriában

Fotók: Karlik Dóra

2008. június 26-án került sor a Köztisztviselôk Napjának megünneplésére, a Halász Móricz-kúriában. Az ünnepelteket
reneszánsz díszletek között maga Mátyás
király és Beatrix királyné várta, majd az
udvaroncok és udvarhölgyek tánccal nyitották meg a rendezvényt. A Polgármesteri Hivatal és az Okmányiroda aktív és nyugalmazott köztisztviselôit Garajszki
Gábor jegyzô és Kôszegi
Zoltán polgármester köszöntötte, majd sor került a Dabas
Közszolgálatáért Köztisztviselôi Díj
átadására. Ezt a szép szakmai elismerést
idén Mráz Lídia, a Városüzemeltetési
Osztály munkatársa vehette át, aki évek
óta sikeresen dolgozik azon, hogy Dabas
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városa minél több nyertes pályázattal
gyarapodjon. Az elnyert támogatásokból
az Önkormányzat számos hasznos befektetést valósított már meg, és a közeljövôben is érezhetô lesz a pályázatírómunka sikere a település fejlôdésében.
Az ünnepség végén a résztvevôk
megtekinthették Urbán Gyula Minden egér szereti a sajtot címû, felnôtteknek is kitûnô szórakozást biztosító
mesejátékát Buzogány Márta
színmûvész rendezésében, a Halász Móricz-kúria felnôtt színjátszóinak elôadásában. A Hagyományok Évében a szervezôk igazi, hazai sári rétessel
vendégelték meg a köz szolgálatában
dolgozókat.
K. Á.

ÖNKORMÁNYZAT HÍREK

Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselôtestülete 2008. június 24-i rendes ülésén
egyhangúlag elfogadta az általa fenntartott
iskolák, illetve a Kossuth Mûvelôdési Központ, a Városi Tûzoltóság és a Dr. Halász
Géza Szakorvosi Rendelôintézet módosított
közbeszerzési szabályzatát.
A testület egyhangúlag határozott arról,
hogy pályázatot ír ki Dabas Város Önkormányzata Hivatásos Tûzoltósága tûzoltóparancsnoki beosztásának betöltésére.
A testület egyhangú igennel hagyta jóvá
a SERPICO Közbiztonsági Közalapítvány
2007. évi munkájáról készült közhasznú jelentést.
A képviselôk egyhangúlag állapítottak
meg a DASZOFE KHT. 2007. évi veszteségének rendezésére 8 449 000 Ft mûködési,
illetve 600 000 Ft létszámfejlesztési támogatást az általános tartalék terhére, illetve a
kht. ügyvezetôjét egy havi fizetésének megfelelô jutalomban részesítették.
A testület a közoktatás területén hozott
döntései között egyhangúlag döntött arról,
hogy az Önkormányzat 2008. szeptember
1-jétôl átvegye a Múzsák Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény fenntartását a Radnóti Miklós Mûvelôdési Ház Tehetségeiért
Alapítványtól. A képviselôk egyhangúlag járultak hozzá ahhoz, hogy a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátására biztosított
idôkeretet megnöveljék az önkormányzati
fenntartású általános iskolákban, illetve arról, hogy a hallássérült gyermekek oktatását
utazó szurdopedagógussal oldják meg az
önkormányzati intézmények. A döntéshozók egyszeri beruházói jogkört engedélyeztek a Kossuth Lajos Általános Iskola részére
mosogatóváz és tálalóasztal beszerzésére, a
2. sz. Napközi Otthonos Óvoda részére pedig kazáncsere lebonyolításához.
A testület ingatlannal kapcsolatos döntései között egyhangú szavazattal hozzájárult,
hogy a 34/2004. (VII. 16.) az önkormányzati vagyonokról való rendelkezési jog szabályairól szóló 32/2008. (VI. 24.) számú módosító rendeletében foglaltak ingatlan-nyilvántartási átjegyzéséhez. A képviselôk határoztak arról, hogy 0140 hrsz.-ú külterületi út
a Domb út elnevezést kapja. A testület a Tüzépker áruház megépítését azzal a kikötéssel támogatta, ha a szakvéleményben elôírt
kerítést is megépíti a beruházó.
A Képviselô-testület határozott arról,
hogy az Ország Közepe Többcélú Kistérségi

Társulás által – a Közép-Magyarországi
Operatív Program KMOP-2008-4.5.1 kódszámú „Szociális alapszolgáltatások és
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális
fejlesztése” címû felhívására – benyújtandó
pályázathoz saját forrásból az épületfelújításhoz, átalakításhoz szükséges önerôt Dabas Város Önkormányzata biztosítja, a többi
költséghez pedig létszám-, illetve feladatarányosan járul hozzá.
Dabas Város Önkormányzata 2008. július 22-i rendes ülésén elfogadta az állatok
tartásáról és védelmérôl, valamint az állati
hulladék ártalmatlanná tételérôl szóló
33/1998. (IX. 24.) számú ÖK rendeletének
módosításáról szóló 39/2008. (VII. 22.) számú ÖK rendeletét. A testület 34/2008. (VII.
22.) ÖK rendeletével, 35/2008. (VII. 22.)
rendeletével, 36/2008. (VII. 22.) számú
rendeletével, 37/2008. (VII. 22.) számú
rendeletével, illetve 38/2008. (VII. 28.) számú rendeletével módosította Dabas Város
2008. évi költségvetésérôl szóló 2/2008.
(II. 27.) számú ÖK rendeletét.
A testület elfogadta az önkormányzati
fenntartású közoktatási intézmények alapító
okiratainak módosítását. A plénum az általános tartalék terhére forrást biztosított a
Kossuth Lajos Általános Iskola részére kazánház átalakítására, a gázellátás szétválasztására, illetve az elektromos hálózat különválasztására.
A képviselôk egyhangúlag határoztak arról, hogy az Önkormányzat a Luther u. 8.
számú épületet 10 évre a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítôszolgálatainak
adja bérbe, illetve nyilatkoztak arról, hogy a
bérleti idô alatt az épület szociális vagy
gyermekjóléti ellátást szolgáló intézményként történô mûködtetésre rendelkezésre
áll. A Képviselô-testület határozott arról is,
hogy a pályázati céltartalékra elkülönítetett
keretbôl 1 560 00 Ft támogatást nyújt a Társult Önkormányzatok Együtt Segítôszolgálata részére.
Egyhangú szavazattal döntöttek a képviselôk arról, hogy a Dabas Lakópark Kft. cégnévben a Dabas nevet használhassa a társaság.
Szintén ellenszavazat nélkül határozott a
testület arról, hogy az Önkormányzat keretmegállapodásos közbeszerzési eljárást folytasson le, melynek keretében 4 évre keretmegállapodást köt több ajánlattevôvel pályázatírás és szorosan kapcsolódó szolgáltatások
tárgyában. A keretmegállapodás becsült
összértéke 150 millió Ft.

A testület egyhangúlag hozzájárult Önkormányzati Társulás létrehozásához Bugyi
nagyközséggel közös szennyvíztisztító telep
létesítésére. A testület a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP 1.2.0) a
Szennyvízelvezetés és Tisztítás címû pályázathoz 5 800 000 Ft saját forrást biztosított.
A képviselôk egyhangúlag hozzájárultak
az Önkormányzat és a Juhász VM Stúdió
városi televízió folyamatos mûködtetése tárgyában létrejött szerzôdés módosításához.
A testület a Mária-Rádió helyi sugárzási
feltételeinek megteremtéséhez 3 000 000 Ft
támogatást biztosított.
Ingatlannal kapcsolatos döntései között a
testület hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló, 2257/2 hrsz.-ú
ingatlanon parkolók kerüljenek kialakításra,
az építéshatóság által elôírt parkolóhelyszám figyelembevételével.
A testület felhatalmazta a polgármestert,
hogy maximum 8 millió Ft erejéig kötelezettséget vállaljon a Sári-Rétesház berendezéseinek megvásárlására, a vállalkozásfejlesztési keret terhére.
A képviselôk egyhangúlag megszavazták, hogy 8 000 000 Ft összegû támogatást
biztosítsanak a Castrum üzletrész értékesítésébôl befolyt bevételbôl a Táncsics Mihály
Gimnázium részére, illetve 8 993 717 Ft
támogatást nyújtsanak a DASZOFE Kht. részére, a pályázati céltartalékra elkülönített
keretbôl.
A testület 600 000 Ft-ot biztosított az alapítványi támogatásra elkülönített keretbôl a
Gábor és Péter Jövôjéért Alapítvány részére.
A testület zárt ülésen javaslatot tett a
Pest Megyei Önkormányzat Környezetvédelmi díjára, illetve szociális tárgyú fellebbezést bírált el.
Dr. Kozák Beatrix

A

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

A DABASON

MÛKÖDÔ POLGÁRÔR
EGYESÜLETEK ELÉRHETÔSÉGEI:
Dabas-Gyón Polgárôr Egyesület:
06-70/611-9069
Dabas Közbiztonságáért
Közhasznú Egyesület:
Nappal: 06-70/330-7668
Éjszaka: 06-30/443-7593
Dabas-Szôlôsi Polgárôr Egyesület:
06-70/291-8665
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Járda- és kerékpárút-építés

Jó ütemben halad az európai uniós támogatásból és önkormányzati forrásból megvalósuló gyalogos- és kerékpárút építése a Szent János úton és a
Fô úton. A kivitelezô jelentése alapján
a tervezett idôre, 2008. szeptember
15-ig megtörténik a forgalomnak való

átadása. Eddig a teljesítést befolyásoló
problémák, gondok nem merültek fel
a szakasz építése során, mely mintegy
50%-os készültségi fokon áll. A beruházással egyidejûleg a DAKÖV víznyomó gerincvezetéket és bekötô vezetékeket cserél, ami kedvezô a lakosság és a forgalom számára is, hiszen
nem kell kétszer lezárni az útszakaszt,
a munkálatok összehangolva, párhuzamosan folyhatnak. A tervezethez képest apróbb módosítások történtek a
nyomvonalkijelölésben, ami azonban
jelentôs környezetvédelmi eredményeket hozott, mert az áttervezésnek
köszönhetôen hosszú szakaszon sikerült megmenteni az eredetileg kivágásra ítélt fákat, bokrokat.

A kivitelezô köszöni a lakosság és a
közlekedôk eddigi megértését, s még a
hátralévô idôszakban is türelmet kér a
részleges útlezárások miatt, amit
azonban igyekeznek a lehetô legkisebb mértékre lecsökkenteni. Az elválasztott járda- és kerékpárút gyalogossávja térkô burkolattal, míg a kerékpársáv – a pályázat elôírása miatt –
aszfaltburkolattal épül. A gyalogosok
és kerékpárosok nagyobb biztonsága
érdekében a keresztirányú utak átvezetésén piros színû térkô burkolat hívja majd fel az autósok figyelmét a várható közlekedésre, míg egy szakaszon,
ahol a szûk terület út melletti nyomvonalvezetést tett csak lehetôvé, korlát
fogja védeni a kerékpárosokat. A kivitelezési munkák után október közepén
füvesítéssel és fásítással zárul a beruházás.
Máthé Márk

Örömmel számolok be legújabb pályázati sikereinkrôl,
ugyanis a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési
Tanács június 30-i ülésének döntései alapján több pályázatunk támogatásban részesült. Így még az idei évben útfelújítások valósulnak meg a Láp, az Íves, a Dobó Katica, a Virág, a Vajda, a Rózsa és Rozmaring utcákban. Erre a fejlesztésre 17 millió Ft (47%) támogatást nyert önkormányzatunk. A beruházás összköltsége
42 millió 870 ezer Ft. A város fôútjain ivóvízkutak kialakítására is sor kerül a közeljövôben, amelyhez szintén sikerült támogatást nyernünk mintegy 1 600 000 Ft
összegben.
Végre megvalósulhat a sári Napsugár óvodában a tornatermi bôvítés, amely mintegy 50 millió Ft-os beruházás keretében épül meg. A fejlesztéshez városunk 18 millió Ft támogatásban részesült a céljellegû decentralizált
(CDE) alapból. Ugyanebbôl a keretbôl a „Szent kincs a
gyermek teste-lelke, szeretni kell azt melegen, és fölnevelni féltô gonddal, hogy tiszta, jó, erôs legyen!” címû
óvodai pályázati programunkra 8 000 705 000 Ft-os támogatással 12 500 000 Ft-os fejlesztést tudunk megvalósítani.
Remélem, örömmel tölt el mindannyiunkat, hogy folyamatban lévô beruházásainkat újabbak követik, és ezzel permanensen fejlôdési pályán tudjuk tartani településegyüttesünket.
Kôszegi Zoltán polgármester

6 Dabas 2008. július–augusztus

Fotók: Karlik Dóra

Nyertes pályázatok,
új beruházások

Jelentés a Rétesházról
A Sári Tájház és Rétesház alapkôletétele óta folyamatos érdeklôdés övezi az építkezést, amely átadás után otthont ad
majd a sári asszonyok „védjegyeként” ismert rétesnek. Július
negyedik hetében megtörtént az épület mûszaki átadása.
Mûszakilag hiányosságot nem rejt, ezért indulhatott el a
használatbavételi engedélyezési eljárás. A szakhatóságok kivetnivalót nem találtak, így megkaptuk tôlük a szükséges
hozzájárulásokat. A területileg illetékes Hernád Község Polgármesteri Hivatalához tartozó Kiemelt Építéshatósági
Társulás végzi jelenleg a hatósági eljárást.
A napokban folyik az épület stílusához megfelelô bútorok
és kiegészítôk kiválasztása, illetve tervezése, egy, a szakmában
elismert cég segítségét igénybe véve. A Rétesház várhatóan
szeptember 21-én, a X. Dabasi Napok keretében nyílik meg
a rétesimádók táborának nagy örömére.
Balogh Erzsébet
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Június hónapban Dabason összesen 28,
míg júliusban 34 bûncselekmény vált ismertté. A korábbihoz képest a júliusban
regisztrált bûncselekmények száma
emelkedést mutat, az emelkedést pedig
a személyek javai ellen elkövetett bûncselekmények számának növekedése
magyarázza, amely 14-rôl 19-re emelkedett. Ezek közül júliusban 11 lopás és
4 betöréses lopás volt. Ismét magasnak
bizonyult a közlekedési bûncselekmények száma, hiszen 4 alkalommal ittas
jármûvezetés, két alkalommal pedig közúti baleset okozása miatt kellett nyomozást elrendelni.
Június hónapban Dabas illetékességi területén 2 súlyos, 1 könnyû sérüléssel, illetve 7 anyagi kárral járó közlekedési baleset történt, míg július hónapban az
egyenruhásoknak egy súlyos sérülésnél
és 4 anyagi kárral járó közlekedési balesetnél kellett intézkedni.
A 2008-as év nyara sajnálatos módon rendkívül szeszélyes idôjárást hozott, amellyel együtt jár az idôjárási
frontok gyakori változása. Ezek az emberek közérzete mellett gépjármû-vezetési képességére is kihatnak, így a közúti közlekedésben a balesetek bekövetkezésére is kihatással vannak. Ennek
tudatában kérjük a tisztelt gépjármûvezetôket, hogy – a balesetek elkerülése
érdekében – a közlekedésben tanúsítsanak fokozott figyelmet és toleranciát
egymással szemben.
Somodi Sándor r. fôhadnagy

Újabb „zöld mentôk” Dabason

Fotó: Karlik Dóra

Közbiztonsági hírek

A tûzoltóság mögötti mûfüves pálya
után, újabb három mûfüves sportlétesítménnyel gyarapodik városunk. Sáriban az FC Dabas Sporttelepén egy
nagyméretû, nemzetközi mérkôzések
lebonyolítására is alkalmas pálya épül,
amely alkalmas lesz villanyvilágítás
mellett megtartott mérkôzések lebonyolítására is. Ez a pálya elsôsorban a
versenysportnak és a délelôtti órákban
a sári iskoláknak, a II. Rákóczi Ferenc
és a Szent János Katolikus Általános Iskola diákjai számára biztosít sportolási
lehetôséget. Természetesen az üresen
álló idôben, a megfelelô egyeztetések
után a nagyközönség számára is lehetôség nyílik a pálya használatára.
A gyóni városrészben a Gyóni Géza
Általános Iskolában egy futsal méretû
és egy úgynevezett grundpálya készül.
Az iskola az idei tanévtôl indítja el a
sportosztályt, így a két létesítmény az
iskola minden diákja számára kitûnô
sportolási lehetôséget biztosít. A futsal
méretû pálya elsôsorban a labdarúgás, a
grundpálya a kosárlabda, röplabda, lábtenisz és a kézilabda gyakorlására alkal-

mas. A gyóni pályákon is megépül a villanyvilágítás és ezáltal jobb kihasználtságra nyílik majd lehetôség. A pályák az
iskola diákjain kívül a gyóni városrész
szabadidôs sportolási igényeit is kiszolgálják a megfelelô egyeztetés mellett az
iskola vezetésével.
A harmadik pálya a városközpontban,
a Táncsics Mihály Gimnáziumban épül
meg. Ez a mûfüves létesítmény az iskola
diákjain kívül a környéken élôk elôtt is
nyitva áll majd, természetesen megfelelô
szabályozás és felügyelet mellett.
A Sáriban és Gyónon épülô pályák az
OLLÉ program keretében valósulnak
meg. A gimnáziumban épülô sportlétesítmény a Magyar Labdarúgó Szövetségtôl kapott 1000 m2 mûfû felhasználásával, a dabasi Önkormányzat támogatásával, a gimnázium beruházásában
épül meg.
A három új létesítmény tovább bôvíti városunkban a 21. századnak megfelelô sportolási feltételeket. Már csak az
a kérdés, meg tudjuk-e becsülni a pályákat, és tudunk-e rájuk vigyázni?
B. F.

Kisvonattal a városban
Az Önkormányzat július végén megindította a gumikerekes
közúti kisvonat beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárást,
melyben szeptember végén várható a döntés. A tervek szerint március közepén áll majd forgalomba a mozdonyból
(vontató) és két személyszállító vagonból álló szerelvény,
mely képes a helyi buszközlekedés átlagsebességét is teljesíteni. A kisvonat összesen 56 felnôtt, illetve 68 gyermek szállítására lesz alkalmas. A vagonok fedettek, s a fokozott biztonság érdekében ajtókkal vannak ellátva, amelyek a jobb
oldalon lesznek nyithatóak. Az igényelt szerelvény a késôbbiekben egyszerûen téliesíthetô kivitelezésû.
M. M.
2008. július–augusztus
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötések

10 éve (1998-ban) kötöttek házasságot:
augusztus 8.
Tóth Károly – Sisák Rózsa
Bozsik István – Kovács Mária
Józsa István – Lakos Boglárka
augusztus 11.
Sebôk János – Csernák Éva
augusztus 15.
Kovács Rudolf – Oláh Erzsébet Adél
Mártha Gábor – Oláh Andrea
augusztus 22.
Fazekas Zsolt – Bálint Eszter
augusztus 29.
Szedlacsek Csaba – Márton Ibolya
Szilágyi János – Garajszki Erika
20 éve (1988-ban) kötöttek házasságot:
augusztus 5.
Pataki Tibor – Gombár Rozália
augusztus 6.
Révész Károly – Kondics Csilla
augusztus 19.
Ligetvári István – Kosztolányi Edit
Farkas János – Garajszki Erzsébet
augusztus 26.
Garajszki Gábor – Barócsi Marianna
Szabados Balázs – Mohácsi Gabriella
augusztus 27.
Molnár Péter – Zsolnai Erzsébet
25 éve (1983-ban) kötöttek házasságot:
augusztus 13.
Öller Imre – Varga Ágnes
augusztus 19.
Berla László – Kecskés Erzsébet
augusztus 20.
Gogolák Balázs – Jakab Éva
augusztus 26.
Garajszki Gábor – Farkas Éva
augusztus 27.
Császár Sándor – Bukodi Csilla
30 éve (1978-ban) kötöttek házasságot:
augusztus 5.
Opóczki László – Kolompár Mária
Burik Gyula – Kosztolányi Anikó
augusztus 12.
Bukovszki József – Drozdik Piroska
Gy. Kováts Attila – Szabó Rebeka
augusztus 19.
Ecser Mihály – Lázár Anikó
augusztus 26.
Sós Gábor – Drozdik Ilona
40 éve (1968-ban) kötöttek házasságot:
augusztus 10.
Horváth Béla – Gáborik Mária
augusztus 31.
Ágoston Sándor – Péli Éva
50 éve (1958-ban) kötöttek házasságot:
június 14.
Szabó Sándor – Veszelszki Erzsébet
2008. július hónapban kötöttek házasságot:
július 12.
Bíró Krisztián Csaba – Korpos Petra
Fütô István – Csiló Veronika
dr. Mitták Péter – dr. Horváth Georgina Janka
július 19.
Netz Viktor József – Lukács Anita
július 26.
Szabó Sándor – Bábel Márta
Nagy Gábor – Bennárik Anna Mária
10 éve (1998-ban) kötöttek házasságot:
július 4.
Szilágyi Zoltán Attila – Veress Katalin
Podoba János – Kecskés Éva
július 17.
Miták Zsolt – Suhajda Erika
július 25.
Gogolák Lénárd – Zsíros Márta
Halengár István – Józsa Andrea
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20 éve (1988-ban) kötöttek házasságot:
július 1.
Mártha Sándor – Rábai Mariann
július 9.
Durai Sándor – Strupka Lilla
július 15.
Szabó Zoltán – Vida Anna
július 16.
Horváth László – Rojcsik Éva
július 22.
Zsíros János – Petrányi Zsuzsanna
július 29.
Garajszki Péter – Jurászik Éva
Majoros János – Kancsár Erzsébet
25 éve (1983-ban) kötöttek házasságot:
július 2.
Bálint Jenô – Balázs Julianna
július 15.
Gomola István – Sponga Verona
Hefler Zsigmond – Kovács Ilona
július 22.
Csernák István – Bánszki Ágnes
július 23.
Karsza János – Vágó Ágnes
Szenta-Varga Attila – Mohácsi Edit
30 éve (1978-ban) kötöttek házasságot:
július 15.
Nagy Ferenc – Tóth Borbála
július 22.
Kiss József – Liska Zsuzsanna
Póra Béla – Batuska Éva

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Név

Újszülötteink
Születési idô

Anyuka neve

Júniusi újszülöttek
Szabó Barbara
Farkas Kitty
Jarábik Máté
Duka Norina Zoé
Fülöp Viktória
László Levente
Pap Gréta
Pap Petra
Szabó István
Pál Napsugár
Huszár Ádám
Dori András
Csörgô Natália
Ecker Balázs
Völcz Dorottya
Kancsár Vivien

2008. 06. 03.
2008. 06. 03.
2008. 06. 05.
2008. 06. 11.
2008. 06. 18.
2008. 06. 20.
2008. 06. 20.
2008. 06. 20
2008. 06. 25.
2008. 06. 25.
2008. 06. 26.
2008. 06. 27.
2008. 06. 28.
2008. 06. 28.
2008. 06. 30.
2008. 06. 30.

Horváth Mária
Molnár Zsuzsanna
Kufa Márta
Vámos Annamária
Farkas Ilona
Szmazsák Mónika
Talapka Terézia
Talapka Terézia
Lajó Márti
Dubóczki Katalin
Andorkó Anna
Szabados Anna
Végh Mónika
Lantos Ildikó
Szénási Boglárka
Duhaj Anita

Júliusi újszülöttek
Jurászik Rita
Terjéki Ivett
Cserged Viktória
Farkas Barnabás
Pacsirta Zoé
Pacsirta József Zétény
Györgyövics Laura
Szaller Gergô
Pál Roland
Petrányi István
Zakupszki Klaudia

2008. 07. 02.
2008. 07. 03.
2008. 07. 05.
2008. 07. 07.
2008. 07. 08.
2008. 07. 08
2008. 07. 08.
2008. 07. 11.
2008. 07. 12.
2008. 07. 12.
2008. 07. 12.

Ujj Veronika
Danyis Jolán
Fogarasi Csilla
Harmincz Erika
Tóth Erika
Tóth Erika
Pazsitka Mónika
Spanyiel Krisztina
Farkas Krisztina
Drozdik Edina
Zakupszki Anita
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Gubek Viktória
Egri Dorina
Jozic Márkó
Vagyoczky Milán

2008. 07. 14.
2008. 07. 24.
2008. 07. 26.
2008. 07. 29.

Csernák Annamária
Pacsirta Terézia
Sztantity Nevenka
Balassa Szilvia

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Születési idô

Név

Életkor

Július
Sztancsik Józsefné (Ponokai Mária)
Miklósovics Mihályné (Tornai Terézia)
Csontos Kálmán
Molnár Károlyné (Galacz Erzsébet)
Gogolák Péterné (Suhajda Erzsébet)

1911. 07. 08.
1916. 07. 18.
1916. 07. 20.
1917. 07. 26.
1918. 07. 27.

97 éves
92 éves
92 éves
91 éves
90 éves

Augusztus
Kancsár Pál

1909. 08. 28.

99 éves

Isten éltesse Önöket sokáig!
Név

Takács István
Sztaskó Jánosné (Földházi Terézia)
Weisz Gáborné (Sporner Erzsébet)
Szabó Benedek
Miták István
Ács Jánosné (Derzsi Mária)
Tarjányi Miklósné (Tompa Mária)
Forczek János
Tóth József
Stantic Borbála
Czene Mihály
Furi Istvánné (Somogyi Mária)
Bózsik Péter
Vig Dezsô
Drozdik Mihály Zsigmond
Mráz Béláné (Ujvári Kamilla)
Lázár Ferencné (Kiss Irén)
Majoros József
Kalát Ágoston

Halottaink
Születési idô Halálozás idôp.

Müller Istvánné (Nagy Anna)
Kecskés Lászlóné (Horváth Mária)
Sikari Istvánné (Garajszki Ilona)
Józsa Sándor
Leányvári Józsefné (Podoba Veronika)

1923. 03. 09.
1954. 10. 18.
1931. 03. 12.
1956. 08. 11.
1933. 11. 15.

2008. 05. 29.
2008. 06. 03.
2008. 06. 12.
2008. 06. 15.
2008. 06. 18.

Tájékoztatás a helyi népszavazásról
A 2008. júliusi helyi népszavazáson 2460 választópolgár
adott le érvényes szavazatot, ami a választójoggal rendelkezô
dabasi polgárok összességének 18%-a. A leadott szavazatok
közül 1184 igen és 1276 nem szavazat volt. A választás érvényességéhez el kellett volna érni az 50%-os részvételt.
Miután a népszavazás érvénytelen volt, a terület átminôsítése ellen
Dabas polgárai a törvény szerint nem emeltek kifogást. Következô lépésként a különféle hatóságok hatástanulmány készítésére kötelezik
a beruházót, amelyet vagy elfogadnak, vagy nem. Ha elfogadják, akkor következik az építési engedély iránti kérelem, ehhez szükséges
csatolni a különféle építési terveket. Az építési engedély elfogadása

1959. 12. 22.
1911. 07. 12.
1922. 09. 10.
1921. 11. 10.
1954. 09. 04.
1920. 11. 20.
1933. 05. 21.
1925. 07. 27.
1920. 11. 13.
1932. 11. 30.
1944. 03. 19.
1925. 05. 11.
1916. 03. 23.
1927. 11. 06.
1950. 07. 15.
1925. 08. 22.
1935. 08. 15.
1933. 08. 16.
1945. 10. 25.

2008. 06. 18.
2008. 06. 18.
2008. 06. 20.
2008. 06. 26.
2008. 06. 26.
2008. 06. 30.
2008. 07. 02.
2008. 07. 14.
2008. 07. 14.
2008. 07. 15.
2008. 07. 15.
2008. 07. 16.
2008. 07. 17.
2008. 07. 17.
2008. 07. 18.
2008. 07. 21.
2008. 07. 21.
2008. 07. 30.
2008. 07. 30.

Osztozunk a családok gyászában.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik
Lázár Ferencné temetésén részt vettek, sírjára koszorút helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.
A Lázár család

után indulhat el a beruházás. Az építkezés után megkérik a használatbavételi engedélyt. Ennek megléte esetén kezdôdhet a tevékenység, vagyis a fémhulladék-feldolgozás és hulladékautó-elôkezelés.
Összefoglaló adatok a helyi népszavazásról:
A szavazást megelôzô nap 16.00 óráig
a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma:
A választópolgárok száma a névjegyzékben
a választás befejezésekor
Szavazóként megjelentek száma:
Urnában lévô szavazólapok száma:
Érvényes szavazatok száma:
Érvénytelen szavazatok száma:
Igen szavazatok száma:
Nem szavazatok száma:

13 104 fô
13 104 fô
2 459 fô
2 459 db
2 456 db
3 db
1184 db 48,20%
1272 db 51,79%

Tisztelt Ügyfelünk!
A DABASI
1/32 oldal (fekete-fehér)
1/16 oldal (fekete-fehér)
1/8 oldal (fekete-fehér)
1/4 oldal (fekete-fehér)
1/2 oldal (fekete-fehér)
1/1 oldal (fekete-fehér)

ÚJSÁG hirdetési tarifái áfa nélkül 2008. január hónaptól a következôk:
6 000 Ft/hó
7 200 Ft/hó
12 000 Ft/hó
20 400 Ft/hó
31 200 Ft /hó
50 400 Ft/hó

színes
színes
színes
színes
színes
színes

7 200 Ft/hó
9 600 Ft /hó
16 800 Ft/hó
26 400 Ft /hó
40 800 Ft/hó
74 400 Ft/hó

(3,5 x 5 cm)
(7 x 5,5 cm)
(7,5 x 10,5 cm)
(10,5 x 15 cm)
(14,5 x 21 cm)
(A4 oldal)

Az árak nem tartalmazzák a 20%-os áfát. Kedvezmények: 3 hónapos hirdetés esetén 5% kedvezmény, 6 hónapos hirdetés esetén 10% kedvezmény, 12 hónapos hirdetés esetén 15% kedvezmény! Tisztelt Hirdetônk! Amennyiben nem elôre elkészített reklámanyagot hoz szerkesztôségünkbe, úgy 10% felárat számolunk fel a nyomdai munkálatok miatt. Megértésüket elôre is köszönjük! Tisztelt Olvasóink! Szeretnénk tájékoztatni azon kedves olvasóinkat, akik cikket kívánnak leadni újságunkba, a lapzárta miatt egyeztessenek szerkesztôségünkkel (29-561-212, 29-561-211, kabinetiroda@dabas.hu). Az ez után beérkezô cikkeket már csak
a következô havi számban tudjuk megjelentetni. Az írásokat kislemezen vagy e-mailben várjuk. Megértésüket köszönjük! Kéziratokat nem ôrzünk meg! Hirdetéseiket
továbbra is várjuk és igényeiket igyekszünk teljesíteni! Köszönettel:
Bálint Katalin, a Kabinetiroda munkatársa
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Új helyszínen a
SÁRI BÚCSÚ

Nagyköveti fórum

Hogyan tovább?

A sári focipályán az országos OLLÉ
program keretében mûfüves pálya építése van folyamatban, ezért a búcsú
eseményének eddig helyt adó ingatlan
most építési terület. Az Önkormányzat más helyszín keresésére kényszerült, így esett a választás a Mánteleki
út, Köztársaság útja és Láp utca közötti közterületre, amely ideális helyszínéül szolgálhat a rendezvény lebonyolításának. Ha az idei búcsú új helyszíne
beválik, akkor a hagyományôrzés másik színterével, a Rétesházzal együtt
szolgálja majd a helyi közösséget a
jövôben is.
Szerk.

Kötelezô tüdôszûrés
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-magyarországi
Regionális Intézetének regionális tisztifôorvosa a régió területén lakó, illetve
huzamosan tartózkodó 30 év feletti lakosság körében kötelezô tüdôszûrést
rendelt el.
Dabason a 30 év felettiek 2008. szeptember 1. és 2008. október 31. között
kötelesek megjelenni tüdôszûrésen. Az
érintetteknek Dabas Város Önkormányzata névre szóló értesítést küld,
amely tartalmazza, hogy konkrétan mikor kell megjelenniük a vizsgálaton.
A Tüdôgondozó Intézet (2370 Dabas, Kossuth László u. 1.) alábbi ügyfélfogadási rendje szerint jelenhet meg a
szûrôvizsgálaton az érintett személy, ha
a megadott idôpont számára nem megfelelô.
Hétfô, kedd, szerda: 9.00–14.00-ig
Csütörtök: 9.00–16.00-ig
Péntek: 9.00–13.00-ig

Testvérvárosi kapcsolataink tekintetében most egy átmeneti idôszak végéhez közeledünk. Azért mondom
ezt, mivel több város esetében
(Besztercebánya, Tržič, Zenta) a
közelmúltban új polgármester került a vezetô pozícióba, és így ebben
az esetben a meglevô kapcsolataink
továbbviteléhez elengedhetetlen egy
bemutatkozó „protokoll kör” lefutása. Ennek kivitelezéséhez pedig a
legjobb alkalmat a szeptemberi Dabasi Napok biztosítja. Ennek során
szeretnénk meghívni az újdonsült és
természetesen a már ismert városvezetôket is Dabasra.
Valamint mi is meghívást kaptunk
Besztercebányára a városnapokra, és
a párhuzamosan futó 351. Radványi
Vásárra szeptember 12. és 14. között,
ahol egyrészt a polgármestereknek
lesz alkalmuk egy személyes találkozásra, valamint a Rozmaring Népdalkör felléphet felvidéki testvértelepülésünk színpadán.

Sôt ha elôzetes terveink megfelelôen alakulnak, akkor némi borkóstolóval és egy dabasi kézmûvessel is színesíthetjük a Radványi vásári forgatagot.
Mindezek mellett Zenta és Tržič
esetében a testvérvárosi alapdokumentum aláírása szempontjából is
mérföldkô lehet ez a meghívás, hiszen itt az érintett feleknek alkalmuk nyílik a személyes egyeztetésre.
A nemrég látókörünkbe került felvidéki város, Dunaszerdahely esetében pedig ez lehet a tökéletes
kezdôpont a késôbbi együttmûködések megalapozása szempontjából.
Sajnos egy korábban sikeres kezdeményezésünk idén a kapufán
csattant, ugyanis a Tržičben évente
megrendezésre kerülô nemzetközi,
„Játék határok nélkül” vetélkedôre
2008-ban csak helyi csapatokat hívtak meg, így a Kuli Imre vezetésével az elmúlt két évben sikeresen
szereplô dabasi csapat idén kénytelen volt kimaradni a versenybôl, de
ígértet kaptunk a jövôbeni folytatásra.
Terveink között szerepel, hogy az
egyre inkább felcseperedô Rádió
Dabast testvérrádiós viszonyba hozzuk a zentai No Limit rádióval, így a
kölcsönös tájékoztatás, a szakmai tapasztalatcsere során segíthetünk
egymásnak és városainknak. Az ezzel kapcsolatos ötletelések jelenleg
is zajlanak, remélhetôleg az elméleti
lehetôségkeresést mielôbb felválthatja a kivitelezés rögösebb, de
mégis örömtelibb fázisa.
Kancsár Krisztián

Társkeresô hirdetés

HIRDETMÉNY

Magányos, özvegy,
53 éves rokkantnyugdíjas,
értelmiségi nô
állatbarát társát keresi.

A 2370 Dabas, Berkenye u. 5. szám alatti társasház pinceszintjében található
– Dabas Város Önkormányzatának tulajdonát képezô – 3 db garázshely bérelhetô.

Tel.: 06-30/907-8212
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A bérlet díja: bruttó 15 000 Ft/hó
Érdeklôdni a 29/561-263 telefonon lehet.
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MI IS AZ
OKISZI?
Örömmel értesítünk minden zsengébb és
kevésbé zsenge érdeklôdôt, hogy immáron a valóság talaján és nem csupán virtuálisan is tetten érhetô az OKISZI.
Hogy ez mi? Hát ez egy jó kérdés! Egészen pontosan eme mozaikszó az Oktatási
és Ifjúsági Szolgáltató Irodát rejti magában, ami azért alakult egy lendületes fiatal
csapat segítségével, hogy imádott Dabasunk minden fiatalja számára egy kicsit
könnyebbé, sôt élménydúsabbá tegye a
létezést az ûrben néhány milliárd éve elszántan pörgô Földanyánk helyszínén.
Kissé fókuszálva a célkeresztet, jogi segítségnyújtást adunk neked a legkülönfélébb
ügyekben, pályakezdési tanácsokkal látunk el, mielôtt bekapcsolódnál a kapitalizmus végtelen, pénzkergetô útvesztôibe.
Mindezek mellett elmondjuk, hol a legpörgôsebb az egyetemi élet, valamint,
hogy milyen szakokban érdemes gondolkodnod, továbbtanulási tanácsadásunk
keretében, valamint ha diákmunkát szeretnél, akkor is jó helyen jársz. Az aktuális városi, környékbeli, országos, sôt akár
külföldi rendezvényekrôl is kaphatsz nálunk széles körû felvilágosítást. Már csak
egyetlen kérdés maradt: hol is bújik meg
ez az iroda?! Dabason, a Szent István téren, a Polgármesteri Hivatal bejáratától
jobbra.
Kancsár Krisztián

A TIZEDIK
Jubileumi évfordulójához érkezett a Dabasi Napok. Ha figyelemmel kísérték, láthatták, ahogyan bôvül, fejlôdik évrôl évre a rendezvénysorozat. 1998-ban egynapos Vállalkozók Napja keretében indult útjára, egy
jól megszerkesztett, sok céget megszólító, igényes kiállítással, amelynek a Táncsics Mihály Gimnázium adott otthont.
Ettôl kezdve minden évben újabb és újabb programokkal bôvült a
rendezvény. Az akkor még Március 15-e (ma Szent István térrôl) áttevôdött a színhelye a Jubileumi parkba, és a Vállalkozók Napja beleolvadt a Dabasi Napok változatos programsorozatába, annak egy meghatározó napjává vált.
Egyre több intézmény, civil szervezet csatlakozott a szervezéshez, és
hogy mennyi verejtékes munka, mennyi izgalom, aggodalom, stressz
elôzte meg minden évben a létrejöttét, azt csak a szervezôk, a háttérben
munkálkodó, szinte láthatatlan szürke eminenciások mondhatnák el.
Mindenki, aki részt vett a rendezvénysorozat létrejöttében, kapott
már „hideget-meleget” a dabasi közönségtôl, bírálatot és dicséretet
egyaránt.
Ezek a vélemények megedzettek, megizmosítottak bennünket, ráirányították figyelmünket az igényekre, így egyes programjaink hagyományossá váltak, ekként tükrözik a lakosság igényeit, elvárásait.
Köszönjük mindenkinek, aki a kezdetektôl munkájával hozzájárult a
rendezvénysorozat sikeréhez, köszönjük támogatóinknak, akik szûkös
költségvetésünket nagylelkû adományaikkal kiegészítették, hogy színvonalas produkciókat tehessünk le az érdeklôdô közönség asztalára.
Idén is igyekszünk bevonni minden korosztályt, megszólítani minden
réteget, érinteni minden városrészt programjainkkal.
A X. Dabasi Napokat a hagyományôrzés (kulturális és népi hagyományaink megelevenítése) fémjelzi majd, így a dabasi közönség látogathatja az általa megkedvelt, jól bevált programjainkat (ez is a hagyományôrzés része!), de lesznek új, meglepetésként ható mozzanatai is a
rendezvénynek.
Keressék a Dabasi Napok repertoárját a város honlapján
(www.dabas.hu), plakátjainkon, szórólapjainkon, a Dabasi Újság hasábjain, a Dabas Televízió, a MAG TV képújságjában, és naprakészen hallhatják a Rádió Dabas híreiben. Szeretettel várunk mindenkit szeptember 12–21. között a X. Dabasi Napok programjaira!
Kapui Ágota

Tisztelt Dabasi Vállalkozó, Cégvezetô!
Dabas Város Önkormányzata idén szeptemberben már
tizedik alkalommal rendezi meg a Dabasi Napok rendezvénysorozatot, amelynek részprogramjaként sor kerül a
Vállalkozók Napjának megszervezésére is a hónap 20.
napján, szombaton.
A színpadi és alternatív programokon kívül szeretnénk
visszahozni a fôzôverseny jól bevált hagyományát, ezért arra kérem Önt, települjön ki cégével a Jubileumi parkba, és
munkatársaival fôzzenek valami finomat ebbôl az alkalomból. Mivel idén Dabason a Hagyományok, Hagyo-

mányôrzés Éve van, fontos lenne, hogy valami igazán
magyaros, népi étel kerüljön a bográcsba. A fôzôverseny
nyerteseit szakértô zsûri választja ki, akik a nap végén díjazásban részesülnek.
Szeretettel várjuk jelentkezését erre a közösségépítô városi eseményre a Polgármesteri Kabinetirodában, az
561-211, 561-235-ös telefonszámon, vagy a kabinatiroda@dabas.hu e-mail címen.
Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester
2008. július–augusztus
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A X. Dabasi Napok vendége
lesz Halász Judit
Minden óvodás álma, hogy együtt énekelhessen Halász Judittal, a gyermeki lélek legnagyobb ismerôjével, a legigényesebb
gyerekdalok elôadójával, aki 2008. szeptember 15-én, hétfôn
délután 15.30-kor elhozza a DDS-be a nagysikerû SZERESD A TESTVÉRED címû mûsorát.
Minden óvodását szeretettel várja Dabas Város Önkormányzata!

VERSENYFELHÍVÁS
Dabasi diákok, figyelem!
Szépen szavalsz, vagy gyönyörûen énekelsz, esetleg kitûnôen
táncolsz, netán bármilyen hangszeren bámulatos módon zenélsz, de lehet akármilyen különleges elôadói tehetséged, akkor feltétlenül jelentkezz a
DABASI TALENTUMOK
versenyére!
Dabas Város Önkormányzata ebben az évben is meghirdeti
tehetségkutató versenyét.
A jelentkezés feltételei:
• Dabasi lakóhely
• Egy szabadon választott, maximum 3-4 perces produkció
bemutatása
• Elôzetes szaktanári véleményezés
• Egyéni, legfeljebb páros elôadás
A meghirdetett kategóriák:
1. vers- és prózamondás;
2. hangszeres elôadás;
3. ének: népdal, illetve könnyû vagy komolyzene;
4. tánc: néptánc, vagy moderntánc, egyéni vagy páros;
5. képzômûvészet: rajz vagy festmény, maximum három alkotás beadásával;
6. egyéb, például paródia, bûvészet, aerobik
A meghirdetett korcsoportok:
• általános iskola alsó tagozat;
• általános iskola felsô tagozat;
• középiskolások.

Tisztelt Dabasiak!
Dinnyés-emlékszoba létesítését tervezzük DabasiSzôlôkben. Kérjük Önöket, hogy a Dinnyés családtól
származó tárgyakat, eszközöket, fényképeket juttassák el
hozzánk, hogy méltó környezetben állíthassunk emléket
Dabas nevezetes református nemes családjának.
Telefon: 29/561-280 • Mobil: 20/318-21-38
Köszönettel:
Feldman László
a Dabasi-Szôlôk Civil Közösségi
és Mûvelôdési Ház vezetôje
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A verseny lebonyolítása:
Elôdöntôk:
1. szeptember 9. (kedd) 15 óra, Halász Móricz-kúria,
Ének és hangszeres elôadás
2. szeptember 10. (szerda) 15 óra, Kossuth Mûvelôdési Központ, Tánc és egyéb.
3. szeptember 11. (csütörtök) 15 óra, Városháza díszterme,
Vers- és prózamondás.
Döntô: 2008. szeptember 12. péntek 16 óra
Dabas-Diego Sportcsarnok
A jelentkezési lap letölthetô a www.dabas.hu-ról, vagy a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál igényelhetô.
Egy személy több kategóriában is nevezhet.
A jelentkezés határideje: 2008. szeptember 5.
A jelentkezni lehet:
• Kotán Sándornénál a Kossuth Lajos Általános Iskolában,
Dabas, Iskola u. 1., tel.: 360-396 vagy
• a Polgármesteri Kabinetirodában, Dabas, Szent István tér
1/B, tel.: 561-211, 561-235, e-mail: kabinetiroda@dabas.hu
Mutasd be elôadói képességeidet, jelentkezz a versenyre!
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SZTÁRPARÁDÉ A IV. VILÁGZENEI GÁLÁN
SZEPTEMBER 20-ÁN MEGSZÓLALNAK A HANGSZEREK A SPORTCSARNOKBAN!
Magyarország legjobb világzenei csapataiból válogattunk, amikor összeállítottuk a gálamûsort, amely ebben az
évben is sokszínûségével fogja bizonyítani, hogy mindenki megtalálhatja a
legmegfelelôbbet saját ízlésvilágához
igazodva. Ha már a negyedikrôl kell
szólnom, vagy egyáltalán kedvet csinálni hozzá, akkor könnyû dolgom van,
mert mindegyik produkció nemzetközi
színvonalat képvisel, csokorba kötve
pedig szinte egyedülállónak mondható.
Nézzük sorra a negyedik gála fellépôinek rövid bemutatkozását:
Gyôri Ütôegyüttes

A Gyôri Ütôegyüttes 1974-ben alakult,
a jelenlegi felállásban 15 éve mûködik.
Repertoárjukban megtalálhatók afrikai
– latin dobzenék, a kifejezetten mai kor
ütôhangszereire komponált mûvek,
dallamhangszeres átiratok, dzsesszdarabok. Koncertjükön a magyar népzene
világából készítettek különleges hangszeres átiratokat, melyet táncosokkal
adnak elô. Kihagyhatatlan élmény!
Fesztiválok rendszeres fellépôi.
Napra zenekar

A Napra zenekar ritka gyorsasággal
robbant be a köztudatba. A Fonogram
díjátadón a legjobb világzenei albumnak
járó díjat elhozó csapat tagjai közt található a nemzetközi zenei életben legelismertebb cimbalmos, Balogh Kálmán és
a Barbaróban is „muzsikáló” Both Miklós is. A világzenét játszó Napra zenekar
2004 ôszén alakult Budapesten. Dalaik
közös kiindulópontja a Kárpát-medence népzenéje, amelyet azonban nem
autentikus formában adnak elô, hanem
a mai kulturális környezetbe ágyazva,
újszerû hangzásra törekszenek. A zenekar tagjai korábban a világ- és népzenei
színpadokról jól ismert és sikerrel szerepelt együttesekben játszottak. Kiemelkedô hangszeres tudásuk, virtuozitásuk,

lendületes elôadásmódjuk teszi zenéjüket sajátos erejûvé. 2007. szeptember
29-én jelent meg elsô nagylemezük „Jaj,
a világ!” címmel, két világhírû londoni
producer, Ben Mandelson és Rob Keyloch rendezésében a FolkEurópa Kiadó
gondozásában.
A Djabe együttes

A jazz/world fusion elsô számú hazai
képviselôje a Djabe Magyarország
elsôszámú jazz/world fusion zenekara.
Több mint 12 éves fennállása alatt számos hazai, valamint nemzetközi díjat és
elismerést szerzett. A Witchi Tai To
2000-ben a legjobb jazz/world music album lett Magyarországon (Arany Zsiráf
Díj). 2002-ben az Update kapta az év
legjobb world music lemeze címet
(eMeRTon). 2001-ben a Ly-O-Lay Ale
Loya CD-t is jelölték Arany Zsiráf, a
2003-as „Táncolnak a kazlak”-ot pedig
Fonogram díjra az év dzsesszlemeze kategóriában. A Táncolnak a kazlak DVD
audio változata nemzetközi PRince
Award díjat kapott 2004-ben. Ugyanezt
a korongot 2005-ben Los Angeles-ben
Surround Music Awardra jelölték a legjobb extra tartalom kategóriában. 2006ban az Életképek kapott jelölést az év
world music lemeze kategóriában.
A Djabe az egyik legkeresettebb magyar dzsessz zenekar a nemzetközi fesztiválokon. Koncertjeit rendszeresen
közvetítik magyarországi és külföldi televíziós és rádiós csatornák.
Talamba Ütôegyüttes

A Talamba Ütôegyüttes 1999-ben alakult. Az öt fiú már a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskolán barátságot kötött,
és míg tanulmányaikat végezték, kreativitásuk, ötleteik és elképzeléseik hasonlósága sikeres csapattá kovácsolta ôket.
Céljuk igen magasztos: megszerettetni
a komoly- és könnyûzenét az emberekkel, ütôs hangszerek segítségével. Eh-

hez nélkülözhetetlen eszközük a humor, mely minden elôadásukban jelen
van hang- és képhatásokban egyaránt.
Utazhatunk velük körbe a világon (Páratlan utakon), vagy meghallgathatjuk
Babayaga és a herceg történetét az
„Egy kiállítás képeinek” csodálatos dallamaira. És ha nevettetésrôl van szó,
akkor sem jönnek zavarba. Senki ne
lepôdjön meg, ha a pörgôs vagy éppen
varázslatos dallamok közben hol egy
bánatos királylány, hol egy bugyuta
horgász, hol pedig egy csodabárány képében jelennek meg az együttes tagjai.
Résztvevôi hazai és külföldi fesztiváloknak.
Kalimba ütôegyüttes

Az ócsai Kalimba ütôegyüttes 1999-ben
alakult. Repertoárját vezetôjük, Katona-Zsombori Pál ütôtanár a zeneirodalom óriási tárházából meríti, hangszereli, betanítja és elôadja. Az együttes már
fellépett a térség különbözô színpadain,
mint például Budapest, Újhartyán,
Ócsa, Dabas, Vác, Cegléd, sôt a felvidéki Paláston is. A Vácott háromévenként
megrendezett Országos Ütô-kamarafesztiválon már három alkalommal
nyertek díjat, 1999-ben harmadikok,
2002-ben szintén harmadikok lettek. A
gyôri Országos Ütô Szóló és Duó versenyen 2003-ban harmadik, 2006-ban
második díjban részesültek. A ceglédi
kamaraegyüttesek Pest megyei találkozóján nívódíjjal jutalmazta a zsûri színvonalas elôadásukat.
A dobos gálának dabasi fellépôi is
lesznek. A rendezvény visszatérô vendégei a dobos ovisok és sulisok, akik közös
produkciójukkal örvendeztetik meg a közönséget. Különleges színfoltja lesz a ritmuskavalkádnak Bennárik Dóra, a
Szimultán SKE többszörös bajnok fitneszversenyzôje, aki egy kalotaszegi
legényessel lepi meg az egybegyûlteket.
Martonosi György
2008. július–augusztus
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Új tanév, új fenntartó a Múzsák Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézményben
A Múzsák Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézményt fenntartó alapítvány szeptembertôl az iskolát átadta Dabas város
Önkormányzatának.
Az iskola az 5. tanévét már mint önkormányzati intézmény folytatja. Az iskola továbbra is a Múzsák Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény nevet használja
és változatlan feltételek mellett mûködik
tovább. Az új tanévet a tavalyihoz hasonlóan 384 fôvel a megszokott székhelyeken és telephelyeken kezdjük (Dabason,
Inárcson, Ócsán és Táton). A tanári kar
összetétele is változatlan marad.
Az iskola a 2007/2008-as tanévben az
országos minôsítésen, minden mûvészeti
ágban kiváló lett. A tanév során csoportjaink sok városi rendezvényen és különbözô versenyeken vettek részt.
Februárban a szín-, a tánc, illetve a zenemûvészeten tanuló diákok tartottak
közös bemutatót. Az Anyák Napját újra
együtt köszöntötték a más-más mûvészeti ágon tanulók. Áprilisban a Reneszánsz-

év alkalmából Mátyás rajzpályázatot hirdettünk. Nagyon sok és színvonalas
munkából rendezhettünk kiállítást a Halász Móricz-kúriában. A moderntáncosaink a pomázi Mûvészeti Mustrán, a
társastáncosok a dánszentmiklósi táncversenyen képviselték iskolánkat.
Ócsán és Táton két alkalommal rendeztünk kiállítást a festészet tanszakon
tanuló gyerekek munkáiból.
A pomázi Mûvészeti Mustrán a táncosok mellett a képzômûvészeti kiállításon
is jelen voltunk. A színjátszóink ismét nagyon szép eredményeket hoztak intézményünknek. Az országos Arany János
Szavalóversenyen Volenszki Lilla 2. helyezést ért el. A Pest Megyei Mesemondó Versenyen Kukk Luca elsô, a Mátyás
király Közép-Magyarországi Mesemondó Versenyen harmadik lett. Pozsgai
Fruzsina a Pest Megyei Szavalóverseny
különdíját kapta. A Wass Albert Versmondó Versenyen Kotán Gábor második
lett, Kalecz Szandra különdíjat kapott.

Tanulóház Családi Napközi Dabason
Kisgyermekes anyaként ma sokan átélik, hogy milyen nehéz egyensúlyt
tartani a család és hivatástudat között, illetve a most már egyre több családban megjelenô gazdasági nyomás is sokakat arra késztet, hogy gyermekük hároméves kora elôtt visszamenjenek dolgozni.
Bár a törvény lehetôvé teszi, hogy az édesanyák a gyermek 2. betöltött
életévétôl, a GYES igénybevétele mellett napi 8 órás munkát is vállaljanak, gyakran az élet gördít akadályokat terveik elé. A mai nagymamák,
nagypapák általában még aktívan dolgoznak unokáik születésekor,
bölcsôdék pedig csak elszórva léteznek az országban, mert fenntartásuk
rendkívül költséges.
A családi napközi olyan megoldást kínál a szülôk számára, amely ötvözi a bölcsôde szakmaiságát és a nagycsaládban való nevelkedés felszabadult örömét. A kis létszámú csoportokban (7 kisgyermek lehet egy csoportban) mindig jut idô a beszélgetésre, közös játékra, a szobatisztaságra
nevelésre, dicséretre, és a szeretet egyéb megnyilvánulási formáira. A napirend, amellett, hogy ésszerû kereteket biztosít a gyermekek számára,
rugalmas és a kicsik igényeihez igazodik.
Szeptember 1-jétôl két csoport indítását tervezzük a másfél–hároméves
korosztály számára. Dabas Város Önkormányzata készségesnek mutatkozik a családi napközit igénybe vevô családok támogatásában, és mivel
családi napközink alapítványi fenntartású lesz, a maximális állami támogatást is igénybe tudjuk venni, ezzel is csökkentve a családok költségeit.
Ha családi napközink felkeltette érdeklôdését, bôvebb információért
hívjon a 20/596-4626-os telefonszámon.
Gémesi Andrea
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A legtöbb helyezést mesemondó és
versmondó versenyeken Hornyák András szerzett. A csoportjaink a Weöres
Sándor Országos Gyermek Színjátszó találkozón arany- és ezüst minôsítést kaptak. A hegedû tanszakon tanuló Illés
Kincsô és Kecskés Rebeka idén elôször
vett részt az Országos Bartók–Zatureczky hegedûversenyen.
Monori Judit, Vígh Krisztián, Fazekas
Imre furulya tanszakos diákjaink a Pest
Megyei Tehetségkutató versenyen képviselték iskolánkat. Áprilisban a zenemûvészeti ágon tanító tanáraink, számos neves vendégmûvész társaságában nagysikerû jótékonysági koncertet szerveztek.
A bevételbôl az iskola hangszerállományát fejlesztettük.
A tanévet a már hagyományossá vált
zenei táborral zártuk, amely az idén
nemzetközivé bôvült. Az elmúlt év odaadó, kitartó munkáját köszönöm minden
kollégámnak, a szülôknek és a dabasi önkormányzatnak. Nagy Andrea igazgató

Múzsák Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
BEIRATKOZÁS a 2008/2009-es tanévre
Zenemûvészeti ágon: hegedû, furulya, magánének, gitár, szintetizátor, ütô, zongora, cselló/gordonka/tanszakaira.
Beiratkozás idôpontja és helye:
2008. szeptember 3-án és 5-én 16–18 óráig
(Dabas, József Attila u. 107.)
Társastánc tanszakon:
Gyóni Géza Általános Iskola:
szeptember 4-én 15–17 óráig,
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola:
szeptember 5-én 14–16 óráig
Színjáték tanszakon: Kossuth Lajos Általános Iskola:
szeptember 4-én 15–17 óráig.
Gyóni Géza Általános Iskola:
szeptember 4-én 15–17 óráig.
Táncsics Mihály Gimnázium:
szeptember 5-én 13–16-óráig
Térítési díj:
zenemûvészeti ágon 10 000 Ft/félév
szín- és táncmûvészeti ágon: 6000 Ft/félév
További információ: Kovács Éva tel.: 06-70/456-6679

EGÉSZSÉG

A X. Dabasi Napok Rendezvénysorozat keretében Egészségnapot
szervezünk a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelôintézetben
2008. szeptember 20-án
Szeretettel várjuk Dabas város lakosait,
különösen azokat, akik máskor nem
tudnak munkahelyükrôl eljönni, most
lehetôséget teremtünk arra, hogy ne
munkaidôben, hanem szombaton vegyék igénybe intézetünk egészségügyi
szolgáltatásait.
A szûrést beutaló nélkül, ingyen vehetik igénybe. Munkánk az OEP felé
nem kerül elszámolásra. A szakrendelések reggel 8.00 órától kezdik meg a
munkájukat. A szûrésen nem mindegyik szakrendelés tud részt venni,
mert több szakrendelés esetében az
Egészségnap egybeesik az évi rendes
szabadság idejével.

• Röntgen: ultrahang és mammográfia
• Szemészet: látásvizsgálat, zöldhályogszûrés, szemfenékvizsgálat, szemüveg-ellenôrzés
• Fül-orr-gégészet: szájüregi rákszûrés
• Tüdôgondozó: COPD-szûrés, allergiavizsgálat, CO-mérés.
Felvilágosító jellegû oktatást végez
Dr. Bérdi Eszter:
– „Az életmód szerepe a krónikus
gyulladásos légúti betegségek kialakulásában”
– „Az egészség megôrzés jelentôsége”
• Kardiológia: a bejövô betegeknél vérnyomást mérünk és EKG-t készítünk. A panasszal jövô betegeinknél
fizikális vizsgálatot végzünk és szükség esetén szívultrahang-vizsgálat
történik. Terheléses vizsgálat szükségessége esetén elôjegyzési idôpontot
kap a beteg.

• Nôgyógyászat: rákszûrést végzünk
• Érvizsgálat: arteriográffal történô
vizsgálatot párhuzamosan 2 orvos
2 géppel végez
• Csontritkulásmérés: a vizsgálatot
csípôcsontokon végezzük
• Gastroenterológia: vastagbélrák-szûrés
• Egynapos sebészeti eljárás: a szûrôvizsgálatok közötti várakozási idôben
készséggel állunk betegeink rendelkezésére és bemutatjuk a még csak
rövid ideje mûködô egynapos sebészetünk helyiségeit, eszközeit és ismertetjük azokat a mûtéti típusokat,
amelyeket az egynapos sebészet keretében végezhetünk.

A Szív Hangja Alapítvány adományátadása

sége a hazai kórházak mûszerezettségének fejlesztése. Az Alapítvány évente négy életmentô mûszert vásárol és
ajándékoz kórházaknak. Ezen túl szociálisan és egészségügyileg rászoruló
embereket patronál élelmiszerrel, ruhanemûvel, gyógyszerekkel, egyéb, az
élethez nélkülözhetetlen eszközökkel.
A Jahn Ferenc Kórház negyedik
alkalommal részesül az alapítvány
adományában.
2004-ben egy sürgôsségi lélegeztetô gépet, 2005-ben szintén egy lélegeztetô gépet, és 2007-ben pedig egy
defibrillátort kapott a kórház az alapítványtól a betegellátás javítása céljából.
Mindez példamutató együttmûködés, s nem túl gyakori országunkban,
de reméljük, további követôkre fog
találni.
Ez a szoros, s remélhetôen további
rendszeres együttmûködés, segítés
igen nagy jelentôségû a mai viharos
egészségügyi helyzetben, bizonytalan
finanszírozási rendszerben.
Nagy Diána sajtóreferens

Szûrési ajánlataink:
• Laboratórium: vesefunkció-vizsgálat
(Serum-, Kreatinin-, Glonerulus-,
filtrációmérés)

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház igazgatói tanácstermében június 9-én, délelôtt
10 órakor adta át Németh Valéria, A Szív Hangja Alapítvány kuratóriumi
elnöke azt a pulzoximétert és EKG-készüléket, amelyeket az intézmény a betegellátás korszerûsítésére kap az alapítványtól. Az eszközök az intézmény
III. Diabetológiai és Általános Belgyógyászati Osztályának ellátás-korszerûsítésére lesz felhasználva.
A III. Belgyógyászati Osztály 126
ágyon látja el aktív belgyógyászati feladatait, s általános belgyógyászati ellátási területe majd 180 000 lakosra,
88 háziorvosi körzetre terjed. Speciális profiljai a cukorbetegek ellátásán
kívül az immunológia, allergológia,
haematológia és az anyagcsere betegségek.
– Pulzoximéterrel eddig sajnos nem
rendelkezett az osztály, amely pedig
egy monitorszoba kialakításához létfontosságú, ennek segítségével ugyanis légzési és szívelégtelenséggel küszködô betegek kezelhetôk, ellenôrizhetôk eredményesebben, míg az
EKG-készülék a szívritmuszavarok

diagnosztizálásának alapvetô eszköze –
hangsúlyozta Petô Imre Iván fôorvos,
a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház III.
Belgyógyászati Osztályának vezetôje.
A Szív Hangja Alapítvány a XXI.
kerületben, a Jahn Ferenc Dél-pesti
Kórház ellátó körzetébe tartozik. Mivel a kórház súlyponti kórház, nagy
felelôsség nehezedik rá – ezért is döntöttek úgy a kuratórium tagjai, hogy
erejükhöz mérten rendszeresen segítik az intézményt és ezzel a betegeket.
A Szív Hangja Közhasznú Alapítvány 2002-ben kezdte meg tevékenységét, a beteg gyermekekért, a fogyatékosokért, az egészségügyi okokból
rászorultakért dolgozik. Fô tevékeny-

Kérem a lakosságot, hogy a szûrés által
nyújtott lehetôségeket minél többen
vegyék igénybe!
Klemencz Györgyné
intézetvezetô
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„Karacs Ferenczné élete”
I. rész

Sorsfordító gyóni évek
A dabasi hagyományôrzés ékes példája
a „Dabas Kultúrájáért Karacsné Takács Éva-díj” alapítása és adományozása. A rendezvény köztünk élô fôszereplôi évrôl évre változnak, de a láthatatlan fôszereplô személye állandó. Takács Éva írónôt sajnos teljes joggal sorolhatjuk a magyarság elfelejtett jelesei
közé, s a díjátadás jószerével egyedüli
mécsesként világít az egykori gyóni
tiszteletes kisasszony emlékéért.
A hazai nônevelés úttörô egyénisége
1780. március 10-én született Rákospalotán családja tizedik gyermekeként
(összesen 13-an voltak testvérek). Szülei nemes-földbirtokos, mûvelt, publikáló családokból származtak. Édesapja,
Takács Ádám református lelkész
(Neszmély,?–Gyón, 1797. április 16.)
Debrecenben végezte tanulmányait,
majd német egyetemeken töltött
hosszabb idôt.
Lelkészként Gerjenben, Alsónyéken, Rákospalotán, Vácon, majd Gyónon szolgált. Gyóni állását 1788 tavaszán foglalta el. A nagy tudású családfô
kora vallási irodalmának (szerzôként és
fordítóként egyaránt) jelentôs személyisége volt, a protestáns egyháztörténeti lexikon hét mûvét jegyezte fel, közülük négy kiadása kötôdik a gyóni
évekhez.
Az édesanya, Bessenyey Éva, a nagymegyeri Bessenyey család leszármazottja, felmenôi között pl. a bibliafordító Besenyei Györggyel (1737). Több
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mint 200 év megszépítô távlatából akár
nagyvonalú, rózsaszín képet is vázolhatnánk a Takács család gyóni éveirôl,
de nem tehetjük, mert az elfedné az
igazságot. Ez Takács Éva írónô 1831
októberében készített (a nyilvánosságnak szánt s neveket diszkréten nem tartalmazó) önéletrajzából egyértelmûen
kiderül.
A „Karacs Ferenczné élete” címû
kéziratot a közelmúltban fedezték fel a
MTA Könyvtárának Kézirattárában,
melyben a Gyónon töltött 14 év meglepôen nagy terjedelmet kap.
A kislánykori emlékekben az ideális
helyszín Vác, ahol a tehetôs gyülekezet
jó körülményeket biztosított a lelkészcsaládnak. Takács Ádám nagy figyelmet fordított leánya képzésére, szinte
kényeztetve nevelte, fokozatosan tágította érdeklôdési körét.
Az idilli állapot egy barátnak hitt ellenlábas ármánykodása miatt szûnt
meg, s a családnak el kellett hagyni a
váci parókiát.
A családfô tudta, hogy a népes családhoz mérten a gyóni eklézsia szegény, de kénytelen volt elvállalni a felkínált állást. Itt bizony csak a szûkös
napi megélhetésre futotta és a nagyobb
gyerekeket is be kellett fogni kétkezi
munkára. A mindössze nyolcéves Éva
kisasszony életében is drámai változások történtek, a legdurvább házi és mezei munkákat kellett végeznie. Mégsem
tragédiaként élte meg a történteket,
nem roppant össze, sôt egyes munkákban még örömét is lelte, ami édesapját
is meglepte.
Takács Ádám azt is felmérte, hogy
leánya házasságkötési esélyeit az új
helyzet kedvezôtlenül befolyásolja. A
férjhez menési illúzióktól, hiú reményektôl úgy gondolta megóvni, hogy
már nem oktatta ôt külön, sôt egyes
vallási témájú könyvek kivételével eltiltotta az olvasástól.
Társasági érintkezését ellenôrizte,
az egyszerû helyi lakosokon kívül
mindössze egyetlen úri családdal tarthatott kapcsolatot. (Valószínûleg a Dabasi Halászokhoz tartozó családról van

szó.) A családnak volt egy hasonló korú
kislánya, akivel ünnepnapokon együtt
játszottak s majd barátnôk lettek. Ez a
jólelkû barátnô késôbb gyakran segített
könyveket beszerezni, melyeket Éva
kisasszony apja elôl rejtve, titokban olvasott.
A barátnô szülei is szinte sajátjukként szerették, s a náluk töltött idô, az
általuk sugárzott világkép segített abban, hogy igényességébôl ne engedjen,
az életben ne fogadja el a középszerû
megoldásokat. Takács Ádám kétévi betegeskedés után hunyt el 1797 áprilisában. Anyja segítése, két öccsének taníttatása hárult a 17 éves lányra, hiszen a
családnak mindössze egyetlen havi tartaléka maradt.
Szerette volna, ha városba költöznek, ahol elsôsorban varrással képzelte
el a család eltartását. Édesanyja azonban – akinek rokonai a közeli Bugyin
éltek – ragaszkodott Gyónhoz. Így
fôként a téli idôszakban varrásra, kézimunkára tanította a gyóni, dabasi földbirtokosok nemes kisasszonyait. Az év
többi részében elvállalta a környék
pusztabérlôi béreseinek, munkásainak
ellátását.
Gyakran 25-30 kenyeret sütött naponta, éjt nappallá téve dolgozott.
Egy-egy nehéz nap után sokszor másnap reggel a varróasztalon ébredt. Kedélyén azonban ez nem látszott meg,
nyugodtan, derûsen viselte sorsát, az
apró sikereknek is tudott örülni. Öt
évig tartott ez az embert próbáló
idôszak. Az életerôs, sarkáig érô hajú,
mûvelt ifjú hölgynek közben számos jó
kiállású kérôje akadt, de ô mindenkit
kikosarazott.
A fiatalembereknek elsôsorban a
szellemi kapacitása és jószívûsége találtatott kevésnek. Ezen a téren – néhai
apja minden intelme ellenére – ugyanis nem engedett a saját igényébôl, nem
érte be az átlagos szinttel. Mércévé pedig egy gyermekkori barátságból nagy
titokban szerelemmé érett kapcsolat
szolgált.
A négy évvel idôsebb ideál 16 éves
korától Debrecenben tanult, így általá-

HAGYOMÁNYOK, HAGYOMÁNYÔRZÉS ÉVE

ban évente egyszer tudtak találkozni. A
közbeesô hosszú idôszak levélváltással
telt, mely az érzések fokozódásával vált
mind gyakoribbá. A kapcsolat egyetlen
szépséghibája, hogy a fiatalember az
unokabátyja volt, azaz túl közeli volt a
vérségi kapcsolat.
Ezt a végtelenségig nem lehetett titkolni s özvegy édesanyja éppen a sorozatos kikosarazás okát keresve jött rá az
igazságra. Minden lehetséges módon
tiltotta a kapcsolatot, sôt a konfliktust
tovább növelte azzal, hogy ô maga is
eljárt egy kérô érdekében.
A középkorú, vagyonos, köztiszteletben álló úr házasságban élt, de Éva
kisasszony kedvéért még elválni (!) is
hajlandó lett volna. Ô ezt a megoldást
erkölcsi alapon, felháborodva utasította vissza.
Ebben a feszültségteljes idôszakban
még a klastromba vonulás is felvetôdött, de a sors végül más fordulatot hozott. A Dabasi Halász család
egyik társas rendezvényén találkozott
egy intelligens idegen férfival, aki néhány hónap múltán megkérte a kezét,
és ô jó szívvel tudott rá igent mondani.
Az ismeretlen férfi Karacs Ferenc
volt, az akkor már jónevû rézmetszô
mûvész. Házasságkötésükre 1802. január 14-én került sor az alsódabasi református templomban (Czagányi,1993).
Valentyik Ferenc

Arattak
a sáriak…

Július 12-én immáron hatodik alkalommal vett részt a sári „Rozmaring” Hagyományôrzô Népdalkör a XI.
Ezüstszôlôi Hagyományôrzô Aratónapon, Szarvason. Számos település képvi-

A Lakrovics-kápolna újjászületése

Fotó: Karlik Dóra

A képen látható épület városunk legrégebbi kápolnája, amelynek homlokzatán
eredetileg a következô felirat állott: „Jóságos Isten dicsôségére ezen kápolnát
emeltette ribiczai Ribiczay Gyula és neje, szül. Lakrovits Eleonóra, néh. Lakrovits Lajos, vagyis Marquis de la Croix családi sírboltja fölé 1904-ben. Uramisten
adjál nyugalmat és bûnbocsánatot a megholtaknak.” A Lakrovics család nem
mindennapi történetérôl a Dabasi Újság következô számában tájékoztatjuk az olvasókat. A kápolna Dabas építészeti értékeinek egyike, így a Hagyományok, Hagyományôrzés Évében fontosnak tartjuk az épület megmentését, eredeti állapotába való visszaállítását, amelyhez közadakozásra volna szükség. Az adományozás
feltételeit és módját a közeljövôben szintén lapunk hasábjain hozzuk nyilvánosságra. A kápolna sorsa a dabasiak közös ügye, ezért számítunk a város polgárainak nagylelkûségére.
Major Attila, a Dabasi Kulturális Közalapítvány kuratóriumának elnöke
és Dabas Város Önkormányzata

seltette magát, nemcsak az anyaországból, hanem az elcsatolt területekrôl is,
hiszen a rendezvénysorozat apropója a
nemzetiségek találkozója volt. A nap a
sátrak elfoglalásával, feldíszítésével
kezdôdött, majd zenés-táncos felvonulással folytatódott. Ezt követte az aratás
hagyományainak felidézése. A csapatok
kivonultak a búzamezôre, és a hagyományôrzô reggeli elfogyasztása után
kezdetét vette az aratás. A zsûri nem csak
azt nézte, milyen magas a tarló, milyenek a kévék, de most elôször megválasztották a legjobb kiállású kaszást és legtakarosabb marokszedôt is. Az aratás után,
a nap további részében fôzôversenyre
került sor, minden csapatnak jellegzetes,
hagyományos étel gôzölgött a bográcsában. A sáriak sátrában túrós krumplit
(syrové krumple), párolt salátát (pareny
salát), a hagyományôrzô levesben pedig

zsemlemorzsával töltött tésztakockát
(tasky) kóstolhattak az érdeklôdôk. Az
elkészült ételeket szakértô zsûri értékelte. A színpadi programok repertoárjában
a „Rozmaring” Népdalkör színvonalas és
szórakoztató mûsora most is jó hangulatot keltett és nagy sikert aratott. Az eredményhirdetés során többször is elhangzott a „Sári” településnév, hiszen öt díjjal gazdagodott a csoport. A legjobb kaszás díjat Bozsik Balázs, a legjobb marokszedô díjat Csernák Bálintné vehette
át. A csapathoz került továbbá a Leghagyományosabb Reggeli, a Leghagyományosabb Ebéd-díj és a rendezvény legrangosabb kitüntetése, a gasztronómiai
vándorkupa, melynek a kórus egy éven
keresztül lehet büszke tulajdonosa. Gratulálunk a csoportnak és további szép
sikereket kívánunk!
Gogolák Mariann
2008. július–augusztus
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Nagyboldogasszony
ünnepe
A kereszténység elsô évszázadaiban
Mária halálának napja nem volt emléknap. Szûz Mária elszenderedésének helyére vonatkozóan a jeruzsálemi hagyomány terjedt el, azért is,
mert itt tisztelték Jézus sírját. (A másik hagyomány Efezushoz kötôdött,
mert ott halt meg a szeretett tanítvány, János, akire Jézus végrendeletében édesanyját bízta).
Bár a mennybevétel dogmáját XII.
Pius pápa viszonylag késôn,1950-ben
hirdette csak ki, ez az egyház sok évszázados hitbeli meggyôzôdésének
tételes megfogalmazása volt. Hazánkban Nagyboldogasszony napja
(augusztus 15-e) Szent István óta parancsolt ünnep.
Szent Pál a feltámadásról így ír:
„Amint ugyanis mindenki meghal,
úgy Krisztusban mindenki életre is
kel. Mindenki, amikor sorra kerül:
elôször Krisztus, majd az ô eljövetelekor mindnyájan, akik Krisztushoz tartoznak” (1Kor 15, 22-23). Igazából
Mária feltámadása a miénknél összehasonlíthatatlanul szorosabban hozzátartozik Krisztus feltámadásához: az
ô feltámadásának, megdicsôülésének
ténye része a hitletéteménynek. Azaz
keresztény hitünk része, amelynek elfogadása üdvözít.
Damaszkuszi Szent János is rávilágít a Szûzanya szerepére híres beszédében: „Nincs senki ember, aki az
Istenanya evilágból való szent eltávozását érdemben dicsérni tudná, még
akkor sem, ha a soksarjú emberiség
minden nyelve összegyülekezne, úgy
sem tudna eleget tenni a magasztalásának, mivel minden dicséret határát
meghaladja!” (Beszéd Szûz Mária elszenderedésérôl és átvitelérôl.)
Éppen ezért ennek a titoknak a
szemlélése és elfogadása keresztény
életünk lényegéhez kell, hogy tartozzék.
Tibay László plébános
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Egyházak hírei
A sári római katolikus egyházközség hírei
• Július 27-én a Szent János Katolikus Általános Iskola udvarán bensôséges ünneplés
között köszöntötte Pásztor Gyôzô plébános urat 75. születésnapja alkalmából a Képviselô-testület, az iskola munkaközössége és a plébánia társadalmi munkatársai.
• Augusztus 15-én tartják a hagyományos sári búcsút az egyházközségben, amelynek
keretében 10.00 órakor ünnepi szentmisére, 11.00 órakor nagyszabású körmenetre
kerül sor.
• Szeptember 7-én 8.30-kor tanévnyitó szentmisét tartanak a sári római katolikus templomban.
A gyóni katolikus egyházközség hírei
• Augusztus 15. Nagyboldogasszony ünnepe Dabas Város híveinek közös szentmiséje
körmenettel Dabas-Sáriban
• Augusztus 20. Szent István ünnepe, vasárnapi miserend szerint
A gyóni evangélikus egyházközség hírei
• 2008. augusztus 11-16-ig „elutazós” ifjúsági táborra kerül sor a Vas megyei Csöngén.
• 2008. augusztus 24-én 15.30-kor lelkésziktató istentiszteletet tartunk az evangélikus

templomban. Az iktatás szolgálatát Krámer György, a Dél-Pest Megyei Evangélikus
Egyházmegye esperese végzi, igét dr. Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke hirdet.
• 2008. augusztus 31-én tanévnyitó istentiszteletet tartunk.
• 2008 szeptemberében várjuk a gyerekek és fiatalok beiratkozását a hittanórákra. Az
alkalmakkal kapcsolatban érdeklôdni a 06-20/824-61-81-as telefonszámon lehet.
A dabasi református egyházközség hírei
• Állandó gyülekezeti alkalmaink:
Templomi istentiszteletek vasárnap délelôtt 10.00 óra
• Augusztus 24. vasárnap délelôtt 10.00 órakor új kenyér úrvacsorai istentisztelet
• Augusztus 26. kedd 17.00 órakor gondnoki fogadóóra a parókián.
• Szeptember 7. vasárnap délelôtt 10.00 órakor hittanos tanévnyitó istentisztelet a templomban. Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár a Református Gyülekezet.
A gyóni református egyházközség hírei
JÚLIUS 21–25-IG TARTOTTUK MEG NYÁRI NAPKÖZIS TÁBORUNKAT 52 GYERMEK
RÉSZVÉTELÉVEL.
Ezúton szeretnénk megköszönni az Önkormányzat támogatását, amely lehetôvé tette a tábor lebonyolítását.
• Augusztus 22-én, pénteken 18.00 órakor úrvacsora elôkészítô istentisztelet tartunk a
templomban.
• Augusztus 24-én 10.00 órakor ünnepi úrvacsorás istentiszteletre kerül sor, amelyen
hálát adunk az új kenyérért.
• Augusztus 31-én fordított napot tartunk a Gyülekezeti Házban. Minden kedves gyülekezeti és gyülekezetünkön kívüli testvért szeretettel várunk!
• Szeptember 6-án, szombaton kirándulást szervezünk Eger-Szalajka-völgybe. Költsége
2500 Ft/fô. Minden kirándulni vágyót szeretettel várunk! Jelentkezés a Lelkészi Hivatalban, vagy a 29/367-683-as telefonszámon.
• Szeptember 14-én tanévnyitó istentiszteletet tartunk a templomban.
• Szeptember 15-tôl hittanoktatás kezdôdik az iskolákban.
• Szeptember 18-tól, csütörtökönként 18.00 órától kezdôdnek a férfi bibliaórák.
• Szeptember 21-tôl elindulnak gyermek istentiszteleti alkalmaink a felnôtt istentisztelettel párhuzamosan 10.00 órakor, a Gyülekezeti Házban.

KULTÚRA, KITEKINTÔ

Szent István, az országépítô
„...koronát ültettek a fejemre. És királynak tisztelt, aki itt volt. De én tudom,
s Te is, hogy csak félkirály vagyok, és az országom is félország ma még. Hát: egész
király akarok lenni, és egész országot akarok.”

FALUDI FERENC

Szent István királyhoz
Dicsô István, nagy királyunk,
Téged ég s föld magasztal,
Téged tisztel kis országunk,
Elsô szent urának vall.
Tôled vette fényességét,
Méltóságát, érdemét,
Koronája ékességét,
Hitit, kincsét, mindenét.
Elbujdostál, megkerestünk,
Áldott légyen a szent ég!
Országunkba bévezettünk,
Szivünk örömében ég!
Drága kincsünk, feltaláltunk:
Magyarország, vigadozz!
Itt van, kit óhajtva vártunk,
Ezer áldásokat hoz.
Ime a te reménységed,
Inségedben ide nézz:
Isten után erôsséged,
Mególtalmaz ez a kéz.
Megvigasztal minnyájunkat,
Hatalmunkban vastagit,
Megtágitja országunkat,
Végig megtart, bóldogit.
Budán nyugszik; Buda vára,
E szentséget megböcsüld!
Atyja után, nem sokára,
Biztat az ég: Imrét küld.
István mellett itt lész fia,
Megtestesült angyalunk,
Megszerzi ezt két Mária,
Égi s földi asszonyunk.

Kós Károly szavai az Országépítô, Szent
István szavai. Az erdélyi író ezer esztendô
távlatából pontos, kimért szavakkal ebben
ragadta meg az államalapítás lényegét: félkirály és félország helyett helyett egész.
Valóban, akárhogy is tekintünk a múltunkra, és benne emlékezésre méltó és kevésbé
méltó nagyjainkra, Szent István alakja és
tette mindegyik közül kiemelkedik. Hiszen
– mondhatjuk – az államalapítás történelmünk legsikeresebb eseménye, és Szent
István a legnagyobb hatású személyisége a
mögöttünk hagyott ezer esztendônek.
Enélkül, nélküle minden kétséget kizáróan
ma már csupán porfelhô lennénk, amit egy
hajdan volt nagy nemzet vert fel a történelem országútján. Csakúgy, mint az avarok,
vagy a kunok és más sztyeppei népek. Az
államalapítás és Szent István tehát különleges képességünkre bizonyíték, ahogy Illyés
Gyula is írja: „A hun- és a tatárjárás között
mi lehettünk a legkomolyabb görgeteg
Európa felé; azzal a különbséggel, hogy
bennünket nem lehetett sem visszaûzni,
sem visszacsalni, tehát valamiképpen a hunoknál is, a tatároknál is több értéket hozhattunk. Ha néptömegben nem, hát mûveltségben, szervezettségben, bensô értékben.”
Másként alig képzelhetô el minden.
Alig képzelhetô el, hogy az ezernyi szét-

futó akarat ellenében félországból és félkirályból egész lehetett volna. Alig képzelhetô el – az író szavaival – „az elsô magyar csoda”, hogy a nyugatot kalandozó,
a kidôlt víz módjára elözönlô magyarság a
visszaütô veszély pillanatában egyszerre
összefut, összeáll, merev egységgé válik, a
német és a cseh hadak véres fejjel tántorulnak vissza róla. Ahogy ez 1030-ban, a
Szent Imre herceg által gyôzedelmes
gyôri csatában történt. És aligha képzelhetô el az ezt követô második, harmadik
és sokadik csoda is, hogy tudunk csatákat
veszteni, anélkül, hogy földet vagy szabadságot vesztettünk volna. Így lett a
népbôl ország, és államot is, országot is
így kaptunk: „az erô, a szikra bennünk
volt, a nyugatiak acéla kellett, hogy kicsillanjék.”
Nem csupán a külsô kényszerek szeszélyes játéka tehát az, ami több mint ezer esztendôvel ezelôtt történt. Nem tôlünk, magyaroktól független véletlen, szerencse.
Nem tôlünk, magyaroktól független véletlen, szerencse, hogy a sztyeppei népek közül egyedül nekünk sikerült megkapaszkodnunk, egyedül nekünk sikerült keresztény államot építenünk, és ezt az államot
ezer esztendôn keresztül megtartanunk.
Gondoljunk augusztus 20-án erre!
Pásztor Gergely

A nemzet kenyere
Augusztus 20-ához nem kapcsolódik semmilyen negatív történelmi esemény, sem forradalom, sem
háború, sem a magyarságot megrengetô kataklizma. A szó legnemesebb értelmében ÜNNEP ez,
csupa nagybetûs, amely több pozitív üzenetet is hordoz egyszerre. Elsô szent királyunkra emlékezünk, akinek keresztény létünket, hajdan erôs történelmi Magyarországunkat köszönhetjük. Az
államalapítás tényét ünnepeljük, azt, hogy megkapaszkodhattunk a Kárpát-medencében, igazi
hôsi nemzetként élhettünk századokon át, felfogva, kivédve, elhárítva az Európára leselkedô veszedelmeket. Hogy ezt Európa hogyan hálálta meg nekünk, az más kérdés, és a válasz ünneprontó lehetne.
A z új kenyeret is ünnepeljük (és tévedés azt gondolni, hogy ez a kommunizmusból púpként ránk
maradt csökevény). A népélet természetes velejárója, hogy a befejezôdött aratással lezárult egy ciklus a nagy körforgásban, és megszületett a létezés folyamatosságának örök biztosítéka, az új kenyér.
A kenyér a magyar ember számára mindig is az életet, a megélhetést, az otthont jelentette. Azzal,
ahogyan nemzetiszín szalaggal átkötött kenyérrel ünnepelünk, kifejezzük, hogy a haza és az élet
összekapcsolódik. Örülünk, hogy vége az aratásnak és jövôre is lesz kenyerünk. Az új kenyér megünneplése nem politikai parancsból, hanem a nemzet lelkébôl fakad.
-ui2008. július–augusztus
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LABDARÚGÁS, NB III Alföld Csoport
Augusztus 9-én kezdôdik a pontvadászat az FC Dabas SE csapatai számára az
NB III Alföld csoportjában. Az alábbiakban közreadjuk az FC NB III-as csapatainak sorsolását és beszámolunk a felnôtt csapatnál történt változásokról.
Jelentôsen átalakult az FC felnôtt csapatának játékosállománya. Az FC Dabas SE
vezetésének terveiben a tavasszal szerepelt
játékosállomány egybentartása szerepelt,
azonban ez a vezetôk minden erôfeszítése
ellenére nem sikerült. Az NB II-es csapatok is felfigyeltek a tavaszi remek szereplésre, és eligazolták a focistákat. Baranyai
és Forró a BKV Elôre, Vass Norbert a Tatabánya, Mészáros Attila, Mészáros Dániel, Namukita Roland, Törôcsik Attila és
Ráthy Richárd az NB II-bôl kiesett Soroksár csapatához igazolt.
Sztancs Gábor saját kérésére kölcsönjátékosként egy év idôtartamra a Felsôpakony csapatában szerepel, valamint Takács Kornél a Hernád csapatához távozott.
A távozó játékosok mellet Danyis Attila,
Volenszki Zoltán, Vass Csaba, Csendes Péter, Nagy Gyula, Oldamar Patrik, Teiringer Dénes, Bukovszki Balázs, Maris Norbert továbbra is az FC Dabast választották.
A csapathoz az átigazolási idôszakban a következô játékosok érkeztek: Gáspár Balázs,
Gáspár Zoltán Vasas SC, Piros Gábor Budapest Honvéd, Balázs Tibor 2, Vágó And-

rás ESMTK, Kincses Ádám Budapesti
Erômû SE, Halgas István Monor, Balázs
Tibor 1 Pilis, Sápi Norbert és Buczkó István a Cegléd csapatából igazolt az FC Dabashoz. A kerethez tartozik még Suhajda
Tamás, aki az ausztriai szereplése után igazolt vissza, sajnos sérülten, és az utánpótlás
csapatból Kocsis Tamás, valamint Balogh
Tamás. Az FC Dabas SE felnôtt csapata ezzel a huszonkét játékossal vág neki a pontvadászatnak, de az átigazolási lehetôségek
mentén még egy támadó megszerzése a célok között szerepel. A jelentôsen kicserélôdött játékosállomány új edzôvel készül
a bajnoki rajtra. Dajka László a Tatabánya
csapatához távozott és az ô javaslatára a vezetés – többek közül – egy fiatal, agilis
edzôt választott a csapat munkájának az irányítására, Keresztúri András személyében.
Andrásnak nem ismeretlen a dabasi közönség, hiszen régebben játszott itt, és ezáltal
ismerôs számára a dabasi pálya hangulata.
Az FC Dabas SE vezetése az új edzôvel
a bajnoki tabella elsô felébe várja a formálódó fiatal csapatot, amelyhez minden feltétel biztosított.
B. B.

NB III Alföld csoport
2008/2009. évi felnôtt bajnokság ôszi sorsolása
2008. 08. 09. szombat 17.00 Monori SE–FC Dabas SE
2008. 08. 17. vasárnap 17.00 FC Dabas SE–Hódmezôvásárhely FC
2008. 08. 23. szombat 17.00 Érdi VSE–FC Dabas SE
2008. 08. 31. vasárnap 17.00 FC Dabas SE–Orosháza FC
2008. 09. 06. szombat 16.30 Budafoki LC–FC Dabas SE
2008. 09. 14. vasárnap 16.30 FC Dabas SE–Tisza Volán SC
2008. 09. 20. szombat 16.00 Gyulai Termál FC–FC Dabas SE
2008. 09. 28. vasárnap 16.00 Jászapáti VSE–FC Dabas SE
2008. 10. 05. vasárnap 15.30 FC Dabas SE–Honvéd Kft.
2008. 10. 12. vasárnap 15.30 Kecskeméti TE–FC Dabas SE
2008. 10. 19. vasárnap 15.00 FC Dabas SE–Szolnoki Spartacus
2008. 10. 25. szombat 14.30 Algyô SK–FC Dabas SE
2008. 11. 02. vasárnap 14.00 FC Dabas SE–Kiskunfélegyházi HTK
2008. 11. 09. vasárnap 13.30 Újbuda TC–FC Dabas SE
2008. 11. 16. vasárnap 13.00 FC Dabas SE–Izsáki Sárfehér SE

2008. 08. 23. szombat

NB III Alföld csoport
2008/2009. évi U 16, U 19 bajnokság ôszi sorsolása
2008. 08. 09. szombat
FC Dabas SE–Monori SE
U16 13.00
U19 11.00
2008. 08. 17. vasárnap
Hódmezôvásárhely–FC Dabas SE
U16 13.00
U19 11.00

2008. 11. 02. vasárnap
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2008. 08. 30. szombat
2008. 09. 06. szombat
2008. 09. 14. vasárnap
2008. 09. 20. szombat
2008. 09. 27. szombat
9. forduló szabadnap
10. forduló szabadnap
2008. 10. 18. szombat
2008. 10. 25. szombat

2008. 11. 08. szombat
2008. 11. 15. szombat

Strandkézilabda
A hagyományoknak megfelelôen
nagyon szép sikereket érnek el a
dabasiak a különféle strandkézilabda-versenyeken.
A Balatonalmádiban július 17–
18-án megrendezett Nemzeti Bajnokság Ifjúsági Kupáján két dabasi
csapat is szerepelt.
A Labiszôr néven indult csapat a
második, a Vadtengeri Sünök pedig
a harmadik helyet szerezték meg. A
dabasi ezüstérmesek: Kiss Gergô,
Kovács Sándor, Újvári Gergô, Szigetfû György, Vásáreczki Balázs; a
bronzérmesek: Marczinkó Máté,
Kecskés István, Szandhofer János,
Prohászka Péter, Bak Máté és Szilágyi Zoltán (mint edzôk).
Sz .J.
FC Dabas SE–Érdi VSE
U16 13.00
U19 11.00
Orosháza FC–FC Dabas SE
U16 11.00
U19 13.00
FC Dabas SE–Budafoki LC
U16 13.00
U19 13.00
Tisza Volán SC–FC Dabas SE
U16 11.00
U19 13.00
FC Dabas SE–Gyulai Termál FC
U16 13.00
U19 11.00
FC Dabas SE–Jászapáti VSE
U16 13.00
U19 11.00

Szolnoki Spartacus–FC Dabas SE
U16 11.00
U19 13.00
FC Dabas SE–Algyô SK
U16 13.00
U19 11.00
Kiskunfélegyházi HTK–FC Dabas SE
U16 11.00
U19 13.00
FC Dabas SE–Újbuda TC
U16 13.00
U19 11.00
Izsáki Sárfehér SE–FC Dabas SE
U16 13.00
U19 11.00

SPORT

Triatlon Diákolimpia Országos Döntô
Budapest, Margitsziget
Június 21-én szombaton rendezték
meg a Triatlon Diákolimpia Országos
Döntôt a Margitszigeten, ahol a Dabasi
Szabadidôs SE sportolói az iskolájukat
képviselték. A Gyóni Géza Általános
Iskolából 10 fô, a Kossuth Lajos Általános Iskolából 3 fô, a hernádi Általános
Iskolából 1 fô indult a versenyen. Az év
egyik legrangosabb versenyén Sinkó
Richárd 3., Fózer Tímea 9., Zelovics
Dóra 11., Misek Gábor 12., Major
Név
Major Máté
Lozsek Martin
Dezméri Márk
Sinkó Richárd
Misek Gábor
Friedriech Nándor
Fózer Tímea
Zelovics Dóra
Várdai Virág

Máté 12., Fózer Szandra 14. helyezést
ért el.
A Gyóni Géza Általános Iskola csapata több mint 188 iskola közül a 6. lett.
További eredmények:
Bukovszki Tünde, Bukovszki Boglárka
21., Garajszki Péter 20. helyezést ért el
a Kossuth Lajos Általános Iskolából.
Latyák Noémi szintén 20. lett a hernádi
Általános Iskolából.

Iskola
Gyóni Géza Általános Iskola
Gyóni Géza Általános Iskola
Gyóni Géza Általános Iskola
Gyóni Géza Általános Iskola
Gyóni Géza Általános Iskola
Gyóni Géza Általános Iskola
Gyóni Géza Általános Iskola
Gyóni Géza Általános Iskola
Gyóni Géza Általános Iskola

Csapathelyezés
5.
5.
5.
2.
2.
2.
1. bajnok csapat
1. bajnok csapat
1. bajnok csapat

Dabas Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívok minden érdeklôdôt a
IV. Dabasi Világzenei Dobos Gálára,
amely 2008. szeptember 20-án, szombaton 19.00 órakor kerül megrendezésre
a Dabas-Diego Sportcsarnokban.
A mûsorban közremûködnek
a Dobos Sulisok, a Talamba, Bennárik Dóra, a Djabe,
a Kalimba Ütôegyüttes, a Gyôri Ütôsök, a Napra Együttes
Mûsorközlô: Csalami Csaba
Rendezô: Martonosi György
Jegyek elôvételben kaphatók 1900 Ft,
a helyszínen 2500 Ft-os áron:
a Dabas-Diego Sportcsarnokban
Tel.: 29/562-246 (248, 244),
valamint a
Ticketportal Kft. irodáiban.
Tel.: +36-1/302-2942 • +36-30/533-9933
www.ticketportal.hu

Kôszegi Zoltán polgármester
2008. július–augusztus
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