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PROGRAM
Szeptember 12. péntek
9.00 Tehetségnap a Gyóni Géza
Általános Iskolában (Szôlô u. 2.)
Elôadó: dr. Csermely Péter,
a SOTE professzora
16.00 Dabasi Talentumok – döntô, gála
Helyszín: a Dabas-Diego
Sportcsarnok (Iskola u. 4.)

Szeptember 13. szombat
8.30 Pályaavató ünnepség
és sportdélelôtt
9.30 Városi focibajnokság
általános iskolásoknak
12.30 Futballmérkôzés
pedagógusok–önkormányzati
dolgozók
14.00 A pálya nyitott lesz minden
sportolni vágyó számára
Helyszín: Gyóni Géza Általános
Iskola (Szôlô u. 2.)
11.00 Régi szüretek hangulata
a szüreti hagyományokat
bemutató fotókiállítás
Helyszín: a Dabasi-Szôlôk,
Civil Közösségi Ház
17.00 Reneszánsz Városházi Est
a Szent István téren, kulturális
és történelmi hagyományaink
jegyében, vásárlással egybekötött
Ország tortája és Dabas-torta
kóstoló a Tusák cukrászdában
(Szent István tér)

Szeptember 14. vasárnap
14.00 Nagyszülôk és unokák
sportdélutánja
népi játékok, hagyományos ízek
a vendéglátásban
Helyszín: Gyóni Géza Nyugdíjasház
(Vasút út 1.)
18.00 Visky András
Júlia címû monodrámája
Dér Denisa szlovák színmûvésznô
elôadásában
Helyszín: a dabasi református
templom (Ravasz László u.)

Szeptember 15. hétfô
15.30 Halász Judit-koncert óvodásoknak
Helyszín: Dabas-Diego Sportcsarnok
18.00 Építôk-mesterek – kiállítás
a Trafik-kör szervezésében
Helyszín: Dabas-Diego Sportcsarnok,
konferenciaterem (Iskola u. 4.)

Szeptember 16. kedd
17.30 A Dabasi Napok tíz éve – filmvetítés
a tíz év eseményeirôl, beszélgetés
az ötletgazdákkal, szervezôkkel
Helyszín: a Dabas TV stúdiója
(Szent István út 22.)

Szeptember 17. szerda
12.00–16.00 A Biblia Éve kapcsán
meghirdetett ökumenikus
hittanverseny

16.00–17.00 Bibliai helyszínek, szereplôk,
történetek – rajzverseny eredményhirdetése. Helyszín: Szent János
Katolikus Általános Iskola
(Rákóczi u. 2/A)
18.00 Dr. Zlinszky János A gyóni
nagymamánál címû könyvének
bemutatója – a könyvrôl és a régi
gyóni idôkrôl a szerzôvel beszélget
Kôszegi Zoltán polgármester
Helyszín: Halász Móricz-kúria
(Kossuth Lajos u. 7.)

Szeptember 18. csütörtök
17.00 Bátki János emléktábla-avató
ünnepség. Helyszín: Dabasi-Szôlôk,
Civil Közösségi Ház
18.00 Reneszánsz hangverseny
a Royal Fanfare együttes elôadása
Kovács Éva szervezésében
Helyszín: Halász Móricz-kúria
(Kossuth Lajos u. 7.)

Szeptember 19. péntek
A Kossuth-kultusz ápolása helytörténeti
hagyományaink szerves része
8.00 Kossuth-nap
Helyszín: Kossuth Lajos
Általános Iskola (Iskola u. 1.)
14.00 Koszorúzás a Kossuth-szobornál
Helyszín: Szent István tér
17.00 Házunk – Hazánk – országos
és Kárpát-medencei fotókiállításmegnyitó. Helyszín: a felújított
Kossuth Ház Galéria
(Kossuth László u. 19.)
17.00 Rock-tér – helyi együttesek
bemutatkozása és versenye Bonus
együttes (Tržič)
20.00 Horváth Charlie-koncert
Helyszín: Szent István tér

Szeptember 20. szombat
8.00 Egészségnap
ingyenes szûrôvizsgálatok egész
délelôtt
Helyszín: Dr. Halász Géza
Szakorvosi Rendelôintézet
(Bartók Béla út 61.)
10.30 A Szarvasbangó Galéria
megnyitó ünnepsége
Helyszín: Szent István út 2.
11.00 Vállalkozók Napja
a népi hagyományok és
a Reneszánsz-év jegyében
Helyszín: Jubileumi park
19.00 IV. Dabasi Világzenei Dobos Gála
„Dob-ban a múlt!” – a királyi
dobosok hagyományôrzô
rendezvénye. Helyszín: Dabas-Diego
Sportcsarnok (Iskola u. 4.)

Szeptember 21. vasárnap
9.00 A mûfüves pálya ünnepélyes
átadása
Helyszín: Sári Focipálya
10.00 Duatlon Diákolimpia Megyei Döntô
Helyszín: Gyóni Géza Általános
Iskola (Szôlô u. 2.)
HAGYOMÁNYÔRZÔ
RENDEZVÉNYSOROZAT SÁRIBAN
12.00 Szüreti felvonulás és mulatság
Helyszín: a Sári Faluháztól a
szokásos útvonalon át, a Rétesházig
17.00 Rétesházavató ünnepség
Helyszín: Mánteleki út
Programok: Rétes-utca,
réteskóstolás, kézmûves foglalkozás
és bemutató, hagyományôrzô
színpadi produkciók, sári lakodalmas

(A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.)

a Jubileumi parkban
10.30-tól színpadi mûsorok
A programokban közremûködnek:
• Sugár Rezsô Zeneiskola diákjai és tanárai
• Szimultán SKE fitneszversenyzôi
• Mara hastánciskola gyermekcsoportja
• Mara & Mony és a Sivatagi szirének
• iskolás, óvodás néptáncosok
• Margaréta Citeracsoport
• Kéknefelejcs Citeracsoport
• Kékibolya és az Orchidea Népdalkör
• Mamorett-csoport
• Tutora Jancsi és Marco
(hangszerkészítôk bemutatója, Erdély)
• Dömötör Tamás (szájdobmûvész)
• Kecskés Dobos Fivérek
• Grouve7

Alternatív programok:
Lovagoltatás • Weis Márk motoros
bemutatója • repülômodellezés
• KRESZ-vetélkedô • ôsmagyar életmódbemutató • reneszánsz játékok
óvodásoknak és kisiskolásoknak
• kézmûves foglalkozások
• arcfestés • hennázás
• hagyományôrzô körhinta és csúzlida
Magyaros ízek, hagyományos ételek
– cégek, intézmények,
egyesületek fôzôversenye –
a zsûri elnöke Szikora Attila,
a lajosmizsei Öreg Tanyacsárda
mesterszakácsa

Kenyérszentelés, „ország tortája”,
tûzijáték augusztus 20-án

Fotók: Karlik Dóra

Augusztus 20-án államalapító Szent István királyunk tetteire emlékeztünk a
Sári Faluház elôtti téren. Sokan gyûltünk össze minden városrészbôl, hogy
együtt ünnepeljük a magyar államiság megalakulását és az élet folytatását
szimbolizáló új kenyeret.
Az augusztus 20-i megemlékezéseknek az a varázsa, hogy minden generáció a maga módján ünnepel. A legkisebbek, a sári Szivárvány Óvoda növendékei a Rozmaring Hagyományôrzô Népdalkörrel közös tánccal, énekkel és
népi játékokkal örvendeztették meg a közönséget.
A Szent János Katolikus Általános Iskola diákjai a hazaszeretetrôl szóló
verses-zenés mûsorral köszöntötték az ünnepet. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulói Szent István cselekedeteibôl, róla szóló versekbôl, dalokból
állítottak össze egy szép megemlékezést.
Kôszegi Zoltán polgármester ünnepi beszéde után az új kenyér megszentelése következett. A ceremóniát Tibay László gyóni plébános celebrálta.
A megáldott és megszentelt kenyeret népviseletbe öltözött fiatalok kínálták a
jelenlévôknek.
A rendezvény a Kéknefelejcs Citeracsoport és a baróti Erdôvidék Néptáncegyüttes bemutatójával folytatódott. A két hagyományôrzô csoportot évekre
visszanyúló barátság fûzi össze. Most augusztusban egy hetet töltöttek együtt
a dabasi strandon megrendezett néptánc és népzenei táborban. Az ott tanult
közös produkciójukat is bemutatták a közönségnek hatalmas sikerrel.
A rendezvény utcabállal folytatódott, majd tûzijátékkal zárult, amelyre több
százan voltak kíváncsiak.
Ezúton szeretnénk megköszönni Bor Imréné cukrászmesternek, hogy a
rendezvény fellépôinek felajánlotta a külön erre az alkalomra sütött „ország
tortáját”, így a szereplôk megismerhették egy hagyományos magyar tortarecept alapján készült édesség különleges ízét.
K. Á.
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A megújult Kossuth Ház Galéria

Megszépül a Kossuth Ház
és a Mûvelôdési Központ
A rendszeres kiállításlátogatók már
biztosan hiányolják a Kossuth Ház
Galéria programjait. Örömmel számolhatok be arról, hogy hiányérzetük
már nem tart sokáig. A belülrôl
megszépült, éppen 10 éves intézmény
épületét szeptember 19-e után ismét
birtokba vehetik a képzô-, ipar- és
fotómûvészet kedvelôi.
2008 februárja óta teljes belsô felújításra
került sor a Kossuth Házban. A régi
padlószônyeget kerámiaburkolatra cseréltük, a falakat felújítottuk, a világítási
és installációs rendszert korszerûsítettük, új bútorokat vásároltunk. A belsô
felújítás mellett részleges külsô munkálatokra is sor került. A tornác folyosóját
új burkolattal láttuk el. Tízéves mûkö-

dés után ismét igazán szép, kellemes kiállítótermek várják a látogatókat. A
munkálatok befejezôdtek. A megvalósításhoz 3,3 millió Ft-tal az Oktatási és
Kulturális Minisztérium (Közkincs pályázat keretében) és 916 ezer Ft-tal Dabas Város Önkormányzata járult hozzá.
Emellett intézményi költségvetésbôl
520 ezer Ft-tot, illetve a minisztérium
további más pályázati támogatásából
210 ezer Ft-ot költöttünk. A Dabasi
Napok keretében nyitja meg újra kapuit
a Kossuth Ház Galéria, egy nagyszabású
országos fotópályázat képeinek bemutatásával. Remélem, hogy a látogatóknak
is olyan örömet jelent a megújult intézmény birtokba vétele, mint azoknak,
akik megvalósították. A Kossuth Mûvelôdési Központ részleges belsô felújítása

is elkezdôdött a nyáron. A Dabasi
Napok rendezvénysorozat idejére a
nagyterem már elkészül. Sor került a
terem és a színpad padozatának teljes
felújítására és festésre-mázolásra. Folyamatban van a klubhelyiség felújítása,
aminek befejezése szeptember végére
várható. A falak és a nyílászárók felújítása mellett sor kerül a padlószônyeg és az
alatta talált (1960-as években készült)
melegbeton felszedésére, helyette laminált padlóburkolatot kap a helyiség.
Részleges felújítások történnek még az
oktatóteremben és a mosdókban.
A munkálatok elvégzéséhez 4 millió Ft
pályázati támogatást nyertünk a Nemzeti Kulturális Alap Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégiumától, melyhez
Dabas Város Önkormányzata hozzájárult 2614 ezer Ft-tal. Belsôépítészetileg
így sikerül esztétikusabbá tenni a régi
kaszinót. A késôbbiekben a lehetôségek
szerint kell folytatni az épület további
felújítását, korszerûsítését.
Tapodi Katalin intézményvezetô

A százhalombattai Summerfesten jártunk

Alig néhány hete történt, hogy több hagyományôrzô, öntevékeny csoport is részt vett Százhalombattán a már XV. alkalommal megrendezett Summerfest elnevezésû nemzetközi
folklórfesztivál utcai programjain. Augusztus 12-én kedden,
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és 13-án szerdán nyílt lehetôségünk arra, hogy részt vegyünk
az idén elôször megrendezett utcafesztivál-programokon
Százhalombatta különbözô részein.
A fellépôk – Hornyák Andriska, a Mamorett csoport, a
Szederinda Moldvai zenekar, a Rozmaring Hagyományôrzô
Népdalkör, a Kékibolya Népdalkör, Orchidea Népdalkör,
valamint a Kovács Sámuel Tüzércsapat – színvonalas produkcióikkal hozzájárultak a többhetes rendezvény kezdô napjainak értékesebbé tételéhez. Több kulturális területen tevékenykedô kolléga is velünk tartott, s mindannyian méltán
érezhettünk büszkeséget dabasi csoportjaink produkcióit
látva. Remélem, a jövôben is lesz még lehetôségünk együtt
elvinni városunk jó hírét minél több településre a Kárpátmedencében.
Feldman László, a Civil Közösségi és Mûvelôdési Ház vezetôje

INTÉZMÉNYEINK HÍREI

2008. szeptember–október havi programjai
Kiállítás
Házunk – Hazánk címû fotópályázat
zsûrizett képeinek kiállítása
Megnyitó: 2008. szeptember 19.
(péntek) 17.00 óra
Helyszín: Kossuth Ház Galéria
Rendezvény
VIII. Regionális Népzenei Találkozó
Október 11. szombat
Népzenei csoportok
bemutatkozása és minôsítése
Alsódabasi Búcsú és
Hagyományôrzô délután
Október 12. vasárnap 14.00 óra
Népmûvészeti kirakodó vásár
és hagyományôrzô csoportok
bemutatkozása
Csoportok foglalkozásai
Felnôtt néptánc:
kedd, péntek 19.00– 21.00 óráig
Oktató: Talabér István
Óvodás néptánc:
csütörtök 16.00–17.00 óra
Oktató: Szarka Ágnes
Gyermek néptánc:
csütörtök 17.00–18.00 óra
Oktató: Csébi Orsolya

Citeracsoportok:
Kezdô citeracsoport: péntek
16.00–18.00 óráig. Oktató: Szlama Ildikó
Haladó citeracsoport: péntek
18.00–20.00 óráig. Oktató: Szlama László
Népdalkörök:
Kékibolya népdalkör:
csütörtök 18.00–20.00 óra
Orchidea népdalkör:
kedd 17.00–19.00 óra
Nyugdíjasklubok:
Városi Nyugdíjas Klub programjai:
szeptember 13. szombat,
október 18. szombat
Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub
programjai: szeptember 27. szombat,
október 19. vasárnap
Dabas és Térsége Látássérültek
Egyesülete
Klubnap: szeptember 8. hétfô,
október 6. hétfô
Internet Szoba
Internetezési lehetôség
hétfôtôl péntekig 15.00–20.00 óráig
Egyéb szolgáltatások: faxolás, fénymásolás, nyomtatás, lemezre és CD-re
mentés. Információ és bejelentkezés:
06-29/360-237

Ötödször Parajdon a Mamorett csoport
Az idei évben már ötödik alkalommal kapott meghívást a parajdi Fúvós fesztiválra a Bátki János
Nyugdíjas Klub Mamorett csoportja. A meghívásnak eleget téve készültünk a fellépésre, és most is,
mint minden évben, új tánccal mutatkoztunk be. A
fesztiválon való részvételt összekötöttük az erdélyi
nevezetességek közül néhánynak – Tordai-hasadék, Marosvásárhely, Békás-szoros, Gyilkos-tó,
Szováta, Parajd, Kôrôsfô (református templom),
Nagyvárad (székesegyház) – megtekintésével.
Az égiek is kegyeikbe fogadtak bennünket, ragyogó idôben kirándultunk és a fellépés napján is szikrázó napsütésben vonulhattunk a fúvószenekarokkal együtt az utca két oldalán végig tapsoló és fényképezô emberek között. Nagy élmény volt a tánccsoport számára, hogy a
Fehérvári indulóra készült táncot a parajdi fúvószenekar közremûködésével mutathattuk be,
hatalmas sikert aratva. A siker a többi tánc esetében sem maradt el. A bemutató végén a polgármester úr virággal, apró ajándékkal és megható szavakkal köszönte meg, hogy színesítettük a mûsorukat. Az elismerô szavak mellett jólesô érzéssel hallottuk, hogy a jövôben is várnak vissza bennünket. Köszönettel tartozunk Dabas Város Önkormányzatának, valamint
mindazoknak a vállalkozóknak, akik anyagi segítségükkel lehetôvé tették, hogy a Mamorett
csoport bemutathatta mûsorát, ezzel is tovább mélyítve a meglévô igen jó kapcsolatot.
Kovács Istvánné klubvezetô

Fejlesztések a Gyóni Géza
Általános Iskolában

Fotó: Karlik Dóra

A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT

A Gyóni Géza Általános Iskola területén a
nyári szünetben nagyszabású fejlesztés zajlott le. A Szôlô utcai épületben a bejárati
ajtók cseréje mellett tizenkét tantermet
festettek ki és felújították az osztályok világítását. Dabas Város Önkormányzatának
támogatásával elkészült a mûfüves futsallpálya és a mûfüves grundpálya a diákok és
sportolni vágyó felnôttek nagy örömére. A
hivatalos pályaátadó ünnepségre 2008.
szeptember 13-án szombaton 8.30-kor
kerül sor. Az avatóünnepséget követô
sportdélelôttön a város általános iskolái
focibajnokságon mérhetik össze erejüket,
majd 12.30-kor a pedagógusok és az
önkormányzati dolgozók mérkôzése következik. 14.00 órától a sportlétesítmény nyitottá válik minden sportkedvelô számára.
Kotán Sándor igazgató

Nyári munkák
a Kossuth Lajos
Általános Iskolában
A Kossuth Lajos Általános Iskolában a
nyari szünet alatt karbantartási és takarítási munkák folytak. A „Zöld” iskola tantermeinek parkettáját újracsiszolták és lelakkozták. A Szent István úti alsó tagozat
osztálytermeinek lakkozása, tizenkét tanterem táblafelújítása megtörtént. Fenntartói keretbôl a fôépület kazánjainak korszerûsítése és az uszodában gázfogyasztásmérô felszerelése valósult meg. Az uszoda
zuhanyzóinak újrafugázásárára is szükség
volt. Helyenként csempe- és padlólapcserére is sor került. A medence körüli
meglazult járólapok, a falakon lévô csempék fugázása is megtörtént. A megszépült
uszodát a gyerekek és felnôttek a tanév
folyamán délutánonként 14.00–20.00-ig
használhatják. Az órarend megtekinthetô
a www.klai.hu honlapon.
Farkas Józsefné igazgató
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Királyfiakarcsán dabasiakkal
ünnepelték Szent István napját

Egy igaz barátság

Alig múlt el itthon, Dabason az augusztus 20-i ünnepség,
két nappal késôbb, augusztus 22-én a ma Szlovákiához
tartozó Csallóköz területére, a két és félezer fônyi lakosságú kistelepülésre, Királyfiakarcsára utaztunk. A Karcsán
tevékenykedô Petôfi Baráti Társaság invitált meg bennünket, dabasiakat a polgármester úr közvetítésével, hogy
Szent István-napi programjukon Dabast képviselve ünnepi mûsort adjunk.

Útközben az olimpiai közvetítést hallgattuk s szurkoltunk,
hogy megszülessen az elsô aranyunk, és a várva várt eredménynek köszönhetôen a magyar Himnuszt hallgatva léphettük át a
határt. Rövid idôre megálltunk Rév-Komáromban és megnéztük a város nevezetességeit, ellátogattunk a Szent András
templomba. Innen utunk egyenesen Királyfiakarcsára vezetett,
ahol nagy örömmel, szeretettel fogadtak minket, a Petôfi Baráti Társaság házában bôséges, finom ebéddel vártak bennünket.
Ebéd után ellátogattunk a Bôs-Nagymarosi vízierômûhöz,
majd visszasiettünk a Petôfi Baráti Társaság cserkészligetébe,
ahol a szentmisét követôen Kôszegi Zoltán polgármester
beszélt Szent István király szerepérôl a magyarság életében,
a közös értékek, eredmények fontosságáról. Ezt követôen az
esti mûsorban közel másfél órán keresztül dabasi produkciók
következtek. Valentyik Annával Wass Albert-vereseket adtunk
elô, majd Anna népdalokat énekelt és Hornyák Andriska mesét
mondott. Közben készülôdött már a dabasi ünnepségen is jó
hangulatot teremtô Kéknefelejcs Citeracsoport, valamint az
erdélyi testvérvárosunkból érkezett baróti Erdôvidék néptánccsoport.
Így mi, a magyar nemzet három mesterségesen létrehozott
országban élô lányai, fiai együtt tudtuk megünnepelni elsô,
szent királyunk napját, együtt tudtuk szép példáját adni az
együttmûködésnek a barátság, az önzetlen testvéri szeretet erejével. Erre pedig nagy szükség van, mert az elénk kerülô
nehézségekre és kihívásokra a magyarságnak közösen kell megtalálni a válaszokat és együtt kell örülni a sikereknek, együtt
kell ünnepelni, hogy Szent István országa, ha csak szívünkben
is, de örökké fennmaradjon.
Feldman László ifjúsági polgármester
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Az idén augusztusban ötödik alkalommal (a dabasi strandon harmadszor) táborozott együtt a Kéknefelejcs Ifjúsági Citerazenekar és
testvérvárosunk, Barót Erdôvidék nevû néptáncegyüttese. Az évek
során nagyon megszerettük egymást és igazi barátság kötôdött a két
csoport között. A tábor célja, hogy élô kapcsolatot teremtsünk testvérvárosainkkal, és minél jobban megismerjük egymás kultúráját,
hagyományait. Az idén a dabasi citerások megtanulták az Erdôvidék
táncrendjének egy részét, a táncosok pedig egy újabb népdalcsokrot
tanulhattak tôlünk, melyet a közönség is láthatott, hallhatott az
augusztus 20-i ünnepségen. A munka mellett jutott idô strandolásra, kikapcsolódásra és kirándulásokra is. Voltunk Kecskeméten,
megtekintettük a hírös város nevezetességeit. Megnéztük az ócsai
mûemléktemplomot, aztán jót buliztunk a borospincéknél, ahol
Major Attila látta vendégül dalosajkú vidám csapatunkat. Augusztus
22-én a Szlovákia területén lévô Királyfiakarcsán vendégszerepeltünk, ahol közös mûsorunkat adtuk elô nagy sikerrel a falunapon.
Megható érzés volt, hogy mi anyaországból érkezô magyarok, erdélyi magyarok, szlovákiai magyarok együtt énekeltük a magyar
Himnuszt, közösen emlékeztünk meg az új kenyér ünnepérôl
és István királyról. Sajnos ez a két hét is gyorsan elrepült és elérkezett a búcsú ideje. Ismét sok tapasztalattal és rengeteg kellemes
élménnyel lettünk gazdagabbak. Szeretném magam és az együttesem nevében megköszönni Kôszegi Zoltán polgármesternek, az
Önkormányzatnak és mindenkinek, akinek része volt benne, hogy
létrejött az Erdôvidékkel közös táborozásunk. Bízom abban,
hogy ez a jó kapcsolat még sokáig megmarad és jövôre ismét eltölthetünk egy kellemes hetet erdélyi barátainkkal.
Szlama László

Újabb sikert aratott a Rozmaring
2008. augusztus 23-án a kistarcsai Deres Lovas Udvarban
Folklórfesztiválon vendégszerepelt a Rozmaring Hagyományôrzô
Népdalkör. Több népzenei csoport mutatkozott be, a mûsorszámok szüneteiben lovas bemutatók színesítették a rendezvényt.
A színpadi produkciók zárószámaként került sorra a Rozmaring kórus egy szlovák és magyar népdalcsokorral, ismét nagy
sikert aratva.
A mûsorszámok után vendéglátás, díjazás következett, majd
báli mulatság zárta a napot.
Szerk.
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Tízéves a Dabas TV
K. Á.: Hogyan született meg az ötlet, hogy a
városnak televízióra van szüksége?
J. S.: 1998-ban fejezte be a Monor Telefon Társaság Dabason a kábeltelevíziós
hálózat kiépítését. Ezzel párhuzamosan az
önkormányzattal már akkor tárgyalásokat
folytattunk arról, hogy célszerû lenne városi televíziót létrehozni Dabason, a lakosság hiteles és színes tájékoztatása érdekében. Ezelôtt közel 15 éven keresztül
magánstúdióként Dabason és térségében
tevékenykedtünk. Fô profilunk a családi
és egyéb események rögzítése és szerkesztése volt. Már ez alatt az idô alatt tudatosan készültünk egy tévé létrehozására. A
stúdió technikai felszereltségét úgy fejlesztettük, hogy az késôbb megfeleljen a
televíziós mûsorok készítésére is. Az önkormányzat pályázatot hirdetett a televízió mûsorszolgáltatására, melyre két beadvány érkezett. A miénket fogadták el,
majd ezután került sor a szerzôdéskötésre.
Az elsô adásra 1998. október 12-én került
sor. Kezdetben négy külsôs munkatárssal
kezdte meg mûködését a Dabas Televízió:
Sebján Emese bemondó és mûsorvezetô,
Kátai Ferenc operatôr, Tippai László mûszaki vezetô és Juhász Sándor felelôs
mûsorszolgáltató. Napjainkban már több
mint 15 állandó külsôs munkatársunk van.
K. Á.: Voltak-e kezdeti nehézségeik, hogyan fejlôdött a beruházás, hogyan jutott el a
stúdió jelenlegi felszereltségéig?
J. S.: A már létrehozott stúdió technikailag alkalmas volt arra, hogy a televízió
rendszeresen készítsen mûsorokat. Problémát az jelentett, hogy a stúdiófelvételek
egy szobában kaptak helyet a mûszaki hát-

térrel, ami sokszor zavarta kifogástalan
minôségû elkészítésüket. Késôbb saját
erôbôl két részre választottuk ezt a helyiséget, ami már javított a helyzeten.
Néhány évvel késôbb sikerült hozzájutni
ahhoz a több mint 100 m2-es helyiséghez,
amelyben kialakítottunk egy, a legfontosabb igényeknek megfelelô felvételi stúdiót. Így különült el a technikai munka a
mûsorok felvételének megfelelô körülményektôl. Az új részleg pedig az évek során
teljes felszereltségûvé vált.
K. Á.: A Dabas TV egyidôs a Dabasi
Napokkal. Hogyan fonódott össze a televízió és
a rendezvény története?
J. S.: Televíziónk elsô forgatása 1998ban, az elsô Vállalkozók Napján készült
(ebbôl alakult ki a Dabasi Napok rendezvénysorozat). Ezt követôen minden évben
a Dabasi Napok valamennyi programján
jelen voltunk, arról felvételeket készítettünk. Mûsorainkban hosszabb vagy rövidebb összefoglalók keretében ismerkedhettek meg a nézôk a programokkal. A jelentôsebb eseményeket teljes terjedelmében adtuk közzé. Elmondhatjuk, hogy
nem volt Dabasi Napok Dabas Televízió
nélkül a 10 év alatt.

Nagyköveti fórum
Külkapcsolati szempontból két különleges esemény várható a közeljövôben.
A Rozmaring Népdalkör szeptember 13án fellép Besztercebányán a 351. Hagyományôrzô Radványi Vásáron, ahol
kézmûvesek is képviselik majd Dabast
és hazánkat. Az ezt követô héten pedig
19–21. között a X. Dabasi Napok keretében több testvérvárosi delegációt is ven-

dégül látunk. Besztercebánya, Dunaszerdahely, Zenta és Barót hivatalos küldöttségét hívtuk meg, az ezzel kapcsolatos egyeztetések jelenleg is zajlanak.
Szlovéniai testvértelepülésünk, Tržič
pedig különleges formában jelenik meg
a programban. Egy helyi rockbanda, a
Bonus névre keresztelt formáció kap
helyet a Rock-tér programjában, ahol

Fotók: Karlik Dóra

Beszélgetés Juhász Sándorral, a Dabas TV tulajdonosával

K. Á.: Milyen tervei vannak, mit változtatna, mit fejlesztene még ?
J. S.: Televíziónk tízéves mûködése során mindig láthattak valami újat a nézôk
mind tartalmilag, mind arculatilag. Most,
hogy elérkeztünk ehhez a kerek évfordulóhoz, egy teljes arculatváltást készítettünk elô egy fôvárosi profi stúdió bevonásával. Az új arculat néhány elemét már
láthatták szórólapokon, stb. A teljes arculatváltásra terveink szerint születésnapunkon kerül sor. Ezzel természetesen
együtt jár az is, hogy a mûsorstruktúránk
megváltozik. Ennek elsô eleme már megvalósult a filmvetítések által. A Dabas TV
adása minden este jelentkezik az otthonokban, és terveink szerint minden hétfôn a sportközvetítéseké lesz a képernyô.
Emellett egyre több helyrôl tájékozódhatunk az új HD televíziózásról. Törekedünk arra, hogy ennek bevezetésekor már
mi is képesek legyünk a nagyfelbontású
mûsorsugárzásra. Természetesen a tizedik születésnapot szeretnénk megfelelô
módon megünnepelni, melynek a befejezô programja jövô év elején lesz, de ez
legyen meglepetés mindenki számára!
Kapui Á.

a helyi zenekarok hagyományôrzô húrcincálása mellett a fô attrakciót Horváth
Charlie jelenti, aki garantáltan felpezsdíti
majd a péntek este hangulatát.
Ez a hétvége egy jó alkalom lesz arra
is, hogy városunk megismerése és a változatos programokon való részvétel mellett, a városvezetôknek alkalma nyíljon a
további együttmûködési lehetôségek
közös feltérképezésére is.
Kancsár Krisztián
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Megújulás – élet
Nemcsak a természetben, de egy iskola esetében is a megújulás az életre való képességet jelenti, és – ahogy ezt megtapasztalhatjuk a tavaszi rügyfakadás idején – ez okkal
tölt el mindenkit derûvel.

Ezt a jövôbe vetett bizalmat élhetjük át mindannyian a Táncsics
Mihály Gimnáziumban, hiszen a nyár nem tétlenséggel telt,
hanem szorgos munkával. A gimnázium szülôi közösségének, vala-

mint a dabasi önkormányzat támogatásának köszönhetôen két
megújult tanteremmel, egy nagyobb és egy kisebb zsibongóval is
gyarapodott az intézményünk, mindezzel pedig végre valahára
teret tudtunk nyitni a lassan levegôtlenné és a tanárok-diákok számára egyaránt egyre szûkösebbé váló iskolánkban. Van helye a várt
csocsónak, és van helye az eddig a sarokban porosodó pingpongasztalnak is. Most már mindannyian úgy érezhetjük, hogy valóban
„miénk itt a tér”. De nemcsak új terekkel, hanem három új ablakkal is megszépült iskolánk, amely a több mint negyvenéves nyílászárók kiváltásában az elsô lépés lehet. Az udvaron is elkezdôdtek a
munkálatok: a mûfüves sportpálya az összefogásnak és Dabas városának köszönhetôen szeptember végére elkészül. Örömteli hírek
ezek, hiszen csak egy gimnáziumunk van, és ezért a gimnáziumért
mi – szülôk, volt és jelenlegi diákok, dabasiak és nem dabasiak,
tehát mi, „egyszerû halandók” tehetjük a legtöbbet. Ezért hirdetjük meg a „Csak egy gimnáziumunk van…” programot, amelyhez
mindenki csatlakozását várjuk, aki adományával, munkájával, ötleteivel segíteni kívánja és tudja a gimnáziumot. A nyár folyamán
már többen is beléptek ebbe az iskolabaráti körbe – bár még nem
tudnak róla –, nekik személyesen is szeretnénk köszönetet mondani önzetlenségükért. Kérem, látogassanak el a megújult iskolánkba
a www.dagim.hu címen!
Pásztor Gergely igazgató

Késik a járda és kerékpárút befejezése

Fotók: Karlik Dóra

Lapzártánk idején értesültünk arról,
hogy elôre nem látható okok miatt
késik a járda és kerékpárút befejezése. A munkálatok során derült ki,
hogy az ivóvíz gerinchálózat javításra és cserére szorul, így az útépítés
maga pár héttel meghosszabbodik.
A munka várhatóan október elejére
elkészül, és a korszerû járda és kerékpárút átadásra kerül.

Gyermekszállító utánfutók
a többgyermekes családok érdekében
Dabas Város Önkormányzata gyermekszállító kerékpár-utánfutókkal
kívánja segíteni az óvodás gyermekek szállítását. A 14 utánfutót az
egyházközségek vehetik át, és osztják szét a többgyermekes családok
részére. Az Önkormányzat minden
évben újabb utánfutókkal szeretne
hozzájárulni a családok terheinek
megkönnyítéséhez. Így kívánja
népszerûsíteni a kerékpározást,
mint családi szabadidôs és sporttevékenységet, hogy a már meglévô, és újonnan
átadásra kerülô kerékpárutak kihasználtsága minél nagyobb legyen. Autó nélkül
nehéz több gyermekkel a biztonságos közlekedés, ebben nyújt segítséget a
kerékpár-utánfutó. Reméljük, hogy a családok apraja-nagyja örömét leli a közös,
utánfutós kerékpározásban.
– ui –
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Új óvoda épülhet a
város központi részén is
A Közép-Magyarországi régió pályázati
felhívására 216 pályázat érkezett be.
Ebbôl 38 nyert támogatást, köztük a
dabasi új hatcsoportos óvoda pályázata.
Sáriban és Gyónon modern óvodák
teremtenek 21. századi körülményeket a
gyerekeknek.
Az új óvoda megépítése a dabasi
gyerekek számára is hasonló, modern
környezetet biztosít.
A korszerû óvodaépület a Szent István
út 34. szám alatti iskola hátsó udvarán kap
majd helyet, és kiváltja a Ravasz László és
Erkel Ferenc utcai intézményeket. Az új
létesítmény pótolja a jelenlegi épületekbôl hiányzó helyiségeket.
Korszerûségét a fejlesztô szoba, a sószoba, a tornaszoba, a szabadidôs helyiség, a közösségi tér megépítése jelentené
majd és az esélyegyenlôséget a gyerekek
számára a teljes körû akadálymentesítés
biztosítja.
Az óvoda udvarán játszótér kialakítására kerül sor, mozgásfejlesztô eszközök és
hangszerek teszik lehetôvé a kreatív foglalkozások megtartását. A beruházás
tervezett költsége 391 437 720 Ft. A megítélt támogatás: 352 293 948 Ft, az
Önkormányzat saját forrása 39 143 772 Ft.
Kôszegi Zoltán polgármester
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A Felsô-Homokhátság
Vidékfejlesztési Egyesület
pályázatot hirdet
1 fô LEADER munkaszervezet vezetôi
és 1–2 fô LEADER projekt menedzser
munkatárs munkakörének betöltésére.
Az állás betöltésére 1992. évi
XXII. törvény szabályai irányadók.
A munkakört várhatóan
október 15-tôl lehet betölteni,
bérezés megegyezés szerint.
Munkaidô heti 40 óra
kötetlen munkaidôben.
A munkakör betöltésének helye: Dabas
A pályázat benyújtási határideje:
2008. szeptember 20. 16.00 óra
A pályázat elbírálásának határideje:
2008. szeptember 30.
Pályázati dokumentáció átvehetô
személyesen az Ország Közepe
Többcélú Kistérségi Társulás
irodájában, vagy a
Helyi Vidékfejlesztési Irodában,
2370 Dabas, Szent István u. 67.,
e-mailben a dabasihvi@gmail.com
címen.
További információk: 06-29/310-032,
vagy 06-20/915-7200
A pályázat eredményérôl az
elbírálástól számított 8 napon belül
a pályázók értesítést kapnak.
Az állás betöltése
a Felsô-Homokhátság Egyesület
„LEADER” cím elnyerése esetén
valósulhat meg.

Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselôtestülete 2008. augusztus 27-én ülést tartott,
melyen módosította a Dabas Város Díszpolgára cím, valamint egyes kitüntetô díjak alapításáról és adományozásuk rendjérôl szóló
40/2008. (VIII. 27.) számú rendeletét. A módosítás szerint a rendelet kiegészült „Az Év
Dabasi Diákja” díjjal, így már 2008-tól kitüntetést kaphat az arra méltó tanuló. A díjra, a
Képviselô-testület tagjain túl, elsôsorban a
nevelési-oktatási intézmények képviselôi,
illetve a diákönkormányzatok tehetnek javaslatot. A díj átadására elsô alkalommal a Dabasi Napok rendezvénysorozat keretében
kerül sor, ezt követôen tanévzárás után.
A testületi ülés oktatással kapcsolatos napirendekkel folytatódott, a képviselôk egyhangú, azaz 15 igen szavazattal elfogadták a
szeptember 1-jétôl önkormányzati fenntartásába került Múzsák Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény intézményi dokumentumait, illetve 2009. július 31-ig, de legkésôbb a
pályázat elbírálásáig megbízták az intézmény vezetôjét Kovács Éva személyében.
Szintén egyetértettek a képviselôk a
Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola alapító okiratának, illetve alapvetô intézményi
dokumentumainak, továbbá a Gyóni Géza
Általános Iskola alapvetô dokumentumainak elfogadásával. A testület döntött a nevelési-oktatási intézmények kiemelt kereset-kiegészítésérôl. Határoztak arról is,
hogy a Szakképzô Központ Nonprofit Kft.
részére, a gyakorlati oktatáshoz nyújtott állami támogatás megelôlegezésére, szeptembertôl havi 8 millió Ft kamatmentes
kölcsönt nyújtson az Önkormányzat 2009

Közbiztonsági hírek
Épül az új ravatalozó
Jó ütemben halad a dabasi köztemetô új
ravatalozójának építése. Az épület falai
állnak, a födém kiépült, a tetô kialakításának munkálatai is elkezdôdtek.
Az OLLÉ Programirodától kapott tájékoztatás szerint a mûfüvet beszállító
külföldi cég késlekedése miatt várhatóan kitolódik a Sáriban épülô nemzetközi nagyméretû mûfüves pálya átadása. Ennek ellenére az iroda mindent megtesz azért, hogy az eredetileg
kitûzött határidôt tartani tudják.

2008. augusztus hónapban Dabason
összesen 33 bûncselekmény vált ismertté. Ezek közül 18 alkalommal személyek javai elleni bûncselekményt követtek el, amelyek közül 10 lopás és 2 betöréses lopás is volt. Az elmúlt hónapokban folyamatosan magasnak bizonyult a közlekedési bûncselekmények
száma. Sajnos nem volt ez másként
augusztusban sem, mivel 4 alkalommal
ittas jármûvezetés, 2 alkalommal pedig
közúti baleset okozása miatt kellett
nyomozást elrendelni.
Augusztus hónapban Dabas illetékes-

januárjáig, 2009. február 28-i visszafizetési határidôvel.
A testület intézményekkel kapcsolatos
döntései között hozzájárult ahhoz, hogy a
Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítôszolgálata a 2373 Dabas, Áchim u. 6. szám
alatti ingatlan épületében szociális és gyermekjóléti ellátás biztosítására 135,17 négyzetméter nagyságú helyiségeket térítésmentesen bérbe vegyen.
A képviselôk egyhangúlag engedélyezték
a Dabas és Térsége Kézmûves Egyesület részére a „Dabas” név felvételét és használatát.
A testület a településrendezéssel és ingatlanokkal kapcsolatos döntései között a
beérkezett kérelmek alapján elindítja Településrendezési Tervének felülvizsgálatát. A
Képviselô-testület tagjai egyhangúan megszavazták, hogy Dabas Város Önkormányzata ismételten bejelentse igényét a dabasi
Bajcsy-Zsilinszky u. 3. szám alatti, Mentôállomás megnevezésû, a Magyar Állam
tulajdonában, az Országos Mentôszolgálat
kezelésében lévô ingatlanra.
A testület hozzájárult a Dabas, Bartók B.
út, 2279 hrsz.-ú ingatlanon tervezett lakó-,
illetve kereskedelmi épület építéséhez.
A testület pályázatokkal kapcsolatosan
döntött arról, hogy az Oktatási és Ifjúsági
Szolgáltató Iroda információs és tanácsadó
szolgáltató szolgáltatásának fejlesztése, közösségi terek létrehozására pályázatot nyújt
be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt Gyermekek és fiatalok integrációs programja, ifjúságügyi komponens TÁMOP5.2.5./08/1/B pályázati felhívásra.
A képviselôk zárt testületi ülésen szociális
tárgyú fellebbezést bíráltak el.
Dr. Kozák Beatrix

ségi területén 1 halálos, 6 súlyos, 10
könnyû sérüléssel, illetve 5 anyagi kárral
járó közlekedési balesetnél intézkedtek az
egyenruhás kollégák..
2008. szeptember 1-jén megkezdôdött
a tanítás az általános és középiskolákban
is, így ismét megnövekedik a gyalogosok
forgalma a gyalogátkelôhelyek és buszmegállók környékén. Felhívjuk a gépjármûvezetôk figyelmét, hogy az iskolákat,
buszmegállókat és gyalogátkelôhelyeket a
szokottnál is körültekintôbben, figyelmesebben közelítsék meg és ne a nyári idôszakban megszokott rutin szerint vezessenek.
Somodi Sándor r.százados
2008. szeptember
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Anyakönyvi hírek
Házasságkötések
10 éve (1998-ban) kötöttek házasságot:
szeptember 5.
Majer Péter–Rjabova Irina
Kecskés Attila–Bábel Andrea
Petrányi Zoltán–Garajszki Ildikó
szeptember 12.
Molnár Sándor–Ferencz-Csibi Edit
Nagy László–Miloszerni Gyöngyi
Harmincz István–Botlik Anita
szeptember 19.
Tóth Gábor–Dömök Virág
Jurászik Gábor–Ujj Veronika
szeptember 26.
Szappanos Gyula Imre–Balázs Eszter
20 éve (1988-ban) kötöttek házasságot:
július 23.
Bíró István–Turányi Mária
szeptember 3.
Prigyeni Balázs–Komlódi Gabriella
Mátyus Gyula–Princz Andrea
szeptember 9.
Laja Lénárd–Wágner Julianna
szeptember 16.
Smida János–Pekker Zsuzsanna
Kucsera János–Oberkersch Éva
szeptember 24.
Magyar Mihály–Kovács Ibolya
25 éve (1983-ban) kötöttek házasságot:
szeptember 2.
Majoros Gábor–Ujvári Magdolna
szeptember 9.
Steckl László–Batta Terézia
Lehóczki Péter–Janicsák Klára
szeptember 17.
Kosztolányi Péter Pál–Tóth Ágota Éva
szeptember 23.
Misek Tibor–Rucz Anikó
szeptember 30.
Danyis János–Nánási Erzsébet
30 éve (1978-ban) kötöttek hkázasságot:
szeptember 2.
Kovács József–Farkas Piroska
szeptember 15.
Zsolnai László–Krigel Terézia
szeptember 16.
Precsinszki János–Szabó Magdolna
Rácz József–Ujvári Katalin
szeptember 23.
Ladányi István–Gogolák Anna
Jakab János–Czégány Ilona
Botlik József–Fabók Margit
40 éve (1968-ban) kötöttek házasságot:

Újszülöttek
Név
Szmetana Leila
Fazakas Árpád Róbert
Munkácsi Zsolt
Bartos Gergô
Csontos Dávid
Zsíros József
Bajusz Bence
Balogh Jázmin
Karlecz Gergely
Maczkó Dóra
Majlát Tamás

Születési idô
2008. 07. 31.
2008. 08. 03.
2008. 08. 04.
2008. 08. 04.
2008. 08. 05.
2008. 08. 16.
2008. 08. 21.
2008. 08. 21.
2008. 08. 21.
2008. 08. 22.
2008. 08. 22.

Onodi Tamás–Molnár Anna

szeptember 27.

Bukovszki Péter–Gogolák Erzsébet

2008. június hónapban kötöttek házasságot:
június 5.

Pavlacsek Károly–Valent Andrea

június 7.

Tóthegyi László–Seregély Tímea
Erôs Gábor–Farkas Julianna

június 13.

Harmincz Péter–Ordasi Viktória

június 14.

Kecskés Péter–Molitor Linda

június 16.

Bálint Csaba–Verô Orsolya Petra

június 20.

Karlecz Zoltán László–Guttyán Viktória

június 21.

Bukovszki Mihály–Vilimek Marietta
Krigel Miklós–Zsóri Erika
Molnár Zsolt–Mráz Mária

június 27.

Szántó István–Pálfy Katalin

június 28.

Kozma Miklós–Lantos Katalin Ildikó

2008. augusztus hónapban kötöttek házasságot:
augusztus 2.

Maczák István–Kaiser Edina
Dormány Gábor–Farkas Anita

augusztus 9.

Laczi Tamás–Simári Krisztina
Albi István Endre–Török Ibolya

augusztus 16.

Gelle Péter–Keresztes Andrea
Balázs Csaba–Veresegyházi Anita
Lengyel Tamás–Kollár Mónika
Sziráki Mihály–Pucsinszki Brigitta

augusztus 23.

Kecskés Gergely–Bálint Katalin
Kaposvári Krisztián–Virbling Viktória
Szász Gábor–Markó Mónika

augusztus 30.

Fekete Dávid–Tajti Andrea
Barizs Norbert–Majeczki Gabriella Éva

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Városunk 90 év feletti születésnaposai
Anyuka neve
Szmetana Ilona
Podoba Gyöngyi
Kilbinger Mónika
Popvics Ágnes
Pamuk Tímea
Szeibert Éva
Hornyák Katalin
Román Szilvia
Guttyán Viktória
Krasnyánszki Zsuzsanna
Majlát Emese

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
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szeptember 14.

Név
Folkusházi Ilona
Kecskés Andrásné
Hajnal Béláné

Születési idô
1917. 09. 01.
1917. 09. 19.
1917. 09. 28.

Életkor
91
91
91

Isten éltesse Önöket sokáig!
Halottaink
Név
Zsolnai György
Péter Mária Katalin
(Dénes Mária Katalin)
Gogolák Pálné (Czeróczki Erzsébet)
Kovács Pál

Születési idô
1938. 05. 27.

Halálozás idôp.
2008. 06. 04.

1950. 10. 14.
1962. 04. 21.
1946. 01. 23.

2008. 07. 01.
2008. 07. 08.
2008. 07. 23.

HITÉLET
Jurácsik Balázs

1946. 03. 10.

2008. 07. 30.

Suhajda Gábor

1983. 03. 06.

2008. 08. 02.

Csernák Mátyásné (Udvari Kamilla)

1932. 07. 30.

2008. 08. 04.

Suhajda Istvánné (Udvari Ilona)

1925. 09. 14.

2008. 08. 04.

Bozsik Sándorné (Szabados Erzsébet) 1920. 10. 14.

2008. 08. 07.

Sikari Istvánné (Pap Mária)

1922. 11. 04.

2008. 08. 13.

Mándoki Zoltánné (Emôdi Anna)

1935. 07. 23.

2008. 08. 13.

Sziklai Edéné (dr. Dombi Margit)

1936. 12. 23.

2008. 08. 15.

Czakó Pálné (Szabó Lídia)

1919. 05. 17.

2008. 08. 15.

Lovestyán János

1922. 11. 05.

2008. 08. 19.

Suhajda Miklós

1940. 08. 20.

2008. 08. 21.

Bácskai Gábor

1927. 09. 11.

2008. 08. 23.

Gattyán István

1959. 02. 01.

2008. 08. 25.

Szabó József

1966. 01. 30.

2008. 08. 25.

Garajszki Lászlóné (Safranyik Terézia) 1952. 08. 08.

2008. 08. 27.

Kecskés Mihályné (Mráz Mária)

2008. 08. 28.

1923. 07. 06.

Osztozunk a családok gyászában.

Egyházak hírei
A gyóni evangélikus egyházközség hírei
• 2008. szeptember 26-án egy finn kórus vendégszerepel templomunkban.
• 2008. október 4-én a gyülekezet Tokajba kirándul.
• Minden hónap elsô vasárnapján úrvacsorás istentiszteletet tartunk.
• Kedd délelôttönként istentiszteletet tartunk a Zárdakert és az Átrium szociális otthonokban.
László Milán
Az alsó-dabasi katolikus egyházközség hírei
• A Plébánia miserendje
Hétköznap: csütörtök 18.00 óra. Hétvége: szombat
nyári idôszámítás: 19.00 óra,
téli idôszámítás: 17.00 óra, vasárnap: 11.00 óra
• Hivatali ügyintézés elôzetes egyeztetés útján a
Dabas-gyóni plébánián. Elérhetôségek: 06-20/
3443-165, e-mail: tibay.laszlo@vaciegyhazmegye.hu
• Október 14-én 11.00 óra: tanévnyitó szentmise,
iskolatáska-megáldással
• Október 12-én a Magyarok Nagyasszonya ünnepén a templom búcsú ünnepi szentmisét Süttô
Miklós nyugalmazott plébános mutatja be
A dabas-gyóni katolikus egyházközség hírei
• Programok: szeptembertôl visszaáll a csütörtöki
Szentségimádási rend
1. csütörtök: imaóra papi szerzetesi hivatásokért
2. csütörtök: asszonyok szentségimádása
3. csütörtök: férfiak szentségimádása
4. csütörtök: ifjúság szentségimádása
• Don Bosco ifjúsági ház nyitva tartása: péntek:
15.00–18.00 óráig, szombat: 9.00–12.00 óráig

Megemlékezés
Mély gyásszal a szívünkben tudatjuk, hogy Péter Mária
Katalin, szül. Dénes Mária Katalin (1950. 10. 14.)
2008. 07. 1-jén hosszú szenvedés után elhunyt.
Elment közülünk egy csodálatos asszony, aki mindig
másnak a gondját vette elôbbre, és aki mindig a háttérbôl
figyelte, mikor van szükség segítségre, és szó nélkül, volt
hogy észrevétlenül segített. Ô, aki már az életben is mindenkinek a segítségére volt, úgy gondolta, hogy a halála
után is segítet az orvostudománynak, a jövô orvosainak azzal, hogy felajánlotta testét a Semmelweis Orvostudományi Egyetemnek, hogy a kutatást, a gyógyítást segítse. Csupán 57 éves volt, négy gyermeket nevelt fel és az utolsó
percig küzdött a betegsége ellen, amely sajnos gyôzött.
Férje, gyermekei, unokái sohasem felejtik el, emlékét
szívükben ôrzik!

• Szeptember 14.: tanévnyitó szentmise; mise keretében „iskolatáska-megáldás”
• Szeptember 21.: felekezetközi biliárd-, csocsó- és
pingpongbajnokság. Elsôsorban a képviselô-testületi és presbiter tagok részére. Sportáganként egy felekezetbôl 2x2 fô jelentkezhet
• Október 19.: ökumenikus gyermeknap
A felsô-dabasi katolikus egyházközség hírei
• Mátrai Benedek apát urat Laczkó Mihály plébános
váltotta fel az egyházközségben
• Miserend: Hétköznap csütörtök: 18.00 óra, téli
idôszámítás 17.00 óra. Péntek: reggel 7.00 óra. Hétvége: vasárnap: reggel 8.00 óra és 10.00 óra (diák
mise). Vásári napon: reggel 8.00 óra, este 18.00 óra
téli idôszámítás 17.00 óra
• Minden csütörtök: este szentségimádás a mise
után
• Szeptember 21.: tanévnyitó szentmise „iskolatáska megáldással”
• Hivatali ügyintézés elôzetes egyeztetés útján. Elérhetôség: 06-20/984-1047
A sári római katolikus egyházközség hírei
• Szeptember 7-én 8.30-kor ünnepélyes tanévnyitó
szentmisére került sor a sári római katolikus templomban.
• Szeptember 7-én 15.00-kor az ifjúsági csoport számára szentségimádási órát tartottunk a templomban.
• Szeptember 14-én 14.30-kor körmenet indul
Mántelekre, ahol szentmisét tartunk a Fájdalmas
anya tiszteletére
• Szeptember 28-án híveink részt vesznek Gyöngyösön, a Máriás lányok találkozóján
• Szeptembertôl tavaszig a vasárnapi szentmisék
kezdési idôpontjai: 8.30 és 10.30

Nyilas Misi képkiállítás Dabason
A Dabasi Református Egyházközség Gyülekezeti Házában ( Kossuth László u. 2.) a látogatók megtekinthetik a „Gyerekszegénység fotós szemmel" pályázat
legjobb 50 fotóját, és rádöbbenhetnek, hogy milyen
fontos az ÉLET igazi értékeinek hangsúlyozása,
megvédése.
A kiállítás megnyitójára 2008. szeptember 14-én
11.00 órakor, közvetlenül az istentisztelet után kerül
sor. Megtekinthetô szeptember 14. és 20. között
az alábbi idôpontokban: 14-én vasárnap
14.00–17.30, 15-én hétfôn 9.00–12.00 és
14.00–17.00, 16–19. között keddtôl péntekig
9.00–12.00 és 14.00–16.00 órakor.
Szeptember 20-án a Jubileumi parkban
11.00–18.00 órakor.
Minden látogatónktól kérünk és remélünk 5, azaz öt
forint adományt a „Szánjuk az aprónkat az apróknak!” felhívás jegyében.
„Jobb adni.” Csak az marad meg, amit továbbadunk!
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
A gyóni református egyházközség hírei
Október 4-én a Dabas-Diego Sportcsarnokban jótékonysági délutánt tartunk.
Programok:
15.00 Lakhner bácsi Gyermekszínháza
19.00 Opera, operett, népdal gálamûsor neves
mûvészek elôadásában
A Gyermekszínház elôadására 500 Ft, a felnôtt programra 1500 Ft a belépô. Jegyek a Lelkészi Hivatalban kaphatók. A bevételt a gyóni református templom felújítására fordítjuk.
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Mária neve napja
A Szûzanya neve napjára való emlékezés
sokszor „elsikkad” Kisboldogasszony ünnepe árnyékában. Pedig fontos szeretettel megemlékezni a névnapról, hiszen oly
sokszor hívjuk segítségül a Szûzanyát a
keresztnevén. Mária neve napjának megünneplése az újkorban bukkan föl, de
csak Bécs fölmentése után (1683. szept.
12.), Szent XI. Ince pápa intézkedésére
válik egyetemessé az Egyházban. A kultusz közép-európai meghonosodását fôleg a passaui Segítô Szûzanya- (Mariahilf) kegykép tisztelete ihleti. Lipót császár bécsi udvara a török elôl Passauba
menekült és itt könyörgött a kapucinus
Mariahilf-kolostor kegyképe elôtt a szabadulásért. Amikor ez bekövetkezett, a

kegykép a gyôzelem napjának szimbóluma lett és tisztelete villámgyorsan elterjedt. A Gyôri Egyházmegyében Tétszentkúton, Gyôrasszonyfán, Ácson,
Bônyrétalapon, Csepregen Töltéstaván,
Felsôgallán, Pinnyén, Táton, Feketerdôn, Németzsidányban, Keresztényen
van templom, illetve kápolna Mária-titulussal. Mária nevének tisztelete (az újkori
meghonosodás ellenére) már a középkorban hagyomány volt. A híres ferences
szónok, Temesvári Pelbárt szerint Szûz
Mária nevének öt betûje jelenti azt az öt
nagy jótéteményt, amellyel elárasztja a
földet. Az „M” betû jelenti az irgalmasság anyját (Mater Misericordiae). Az „A”
betû jelenti azt, hogy ô az emberi nem

Fotók: Karlik Dóra

Lelkésziktatás Gyónon

„Mindenre van erôm a Krisztusban, aki megerôsít engem” – hangzott Isten igéje (Fil 4,13) dr. Fabiny Tamás püspök igehirdetésében,
Gyónon, augusztus 24-én délután, amikor Krámer György esperes
hivatalába iktatta a fiatal lelkészházaspárt, Valentínyi Erzsébetet és
László Milánt. Pályájuk 2005. július 10-én, avatásuk ünnepi alkalmával, Aszódon kezdôdött. A következô állomás Miskolc volt, ahol
Erzsébet iskolalelkészként, Milán pedig a környezô szórványok
evangélikusainak pásztoraként szolgált. Innen kerültek püspöki kiküldéssel a Pest megyei Gyónra, 2007 augusztusában. Több okból
is meghatározóvá vált számukra a gyóni gyülekezet. Befogadó, sze-

szószólója (Advocata), s azért ô mindenkiért közbenjár az Úrnál. Az „R” betû
(Reparatrix ruinae) azt jelenti, hogy ô
mind az angyali, mind pedig az emberi
romlás helyreállítója. Az „I” betû (Illuminatrix) jelentése az, hogy Mária az egész
egyháznak és a világnak is a megvilágosítója. Az utolsó „A” betû pedig azt jelenti,
hogy ô minden szükségben a nyomorúság segítôje (Auxiliatrix).
Mária nevének magasztalása a nép
ajkán mindig is élt:
Mária drága neve
Aranyos öt betûje
Nyíljon ki a szívünkbe
Lelkünk üdvösségére
Mária édes neve
Angyalok lépesméze,
Szûzek gyönyörûsége,
Bûnösök reménye...
Összeállította: Szehofner József

retetteljes közösségre, barátokra
leltek a városban, a gyülekezet
tagjai és a testvérfelekezetek lelkészei és családtagjai között,
majd ôk maguk is itt váltak igazi
„családdá” – elsô gyermekük, a
négy és fél hónapos Hunor már
ide érkezett. Két szolgálattevôt
kapott a gyülekezet, akik egymás
mellett állva, egymást kiegészítve, közös elkötelezôdéssel vállalják a szolgálatot. Így, együtt hirdették az igét is a gyóni templom
oltárterében Ef 2,8 alapján: „Hiszen kegyelembôl van üdvösségetek a hit által, és ez nem tôletek
van: Isten ajándéka ez.” A két fiatal így vallott az igébôl kiindulva:
Erzsébet: „Amikor Gyónra kerültünk, a Dabasi Újság interjút
készített velünk. Megkérdeztek minket a múltunkról, jövôbeli terveinkrôl. Azt mondtuk, ha igehirdetéseink nyomán csak egy ember
is üdvösségre jut, akkor már elértük a célunkat. Kérhetünk-e mástól segítséget, mint Istentôl, aki elhívott minket?” Milán: „Isten
megtalálta számunkra a megfelelô helyet. Ô adja az igét, mi pedig a
cserépedényei lehetünk ennek a kincsnek. Mérhetetlen kegyelem
Túri Krisztina (Evangélikus Élet, 2008. augusztus 31.)
ez!”

Hittan- és rajzverseny a Biblia Évében
A Dabasi Napok keretében a Szent János Katolikus Általános
Iskola a „Biblia Éve” alkalmából ökumenikus rajz- és hittanversenyt hirdetett a város hittanosai számára.
A verseny célja, hogy minél többen megismerhessék a Bibliát, a bibliai színhelyeket, szereplôket, történeteket. A rajzpályázat témája „Legkedvesebb bibliai történetem”, amelynek
eredményhirdetésére és a díjak átadására szeptember 17-én
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kerül sor a Szent János Katolikus Általános Iskolában délután
16.00–17.00 óra között. A hittanversenyt két korosztály számára hirdették meg, a 6–10 és a 10–14 éves diákoknak.
A versenyt szintén 17-én bonyolítják le az iskolában, 12.00
és 16.00 óra között. Mindkét verseny elsô három helyezettje
és a gyôztes csapatok oklevélben és értékes ajándékokban
részesülnek.
Szerk.

EGÉSZSÉG

A prevenció fontossága
a csontbetegségek megelôzése érdekében
A Dabasi Újság 2007. júniusi számában ismertettem az olvasókkal, hogy a szakorvosi rendelôintézet új csontritkulásmérô
készülékkel gyarapodott. Korábban 1997 óta már lehetôségünk volt mérni az alkar csontjainak állapotát, amely azonban nem
nyújtott teljes körû diagnosztikai hátteret szakorvosainknak a biztonságos diagnózis felállításához és a betegek kezeléséhez.
Az új készülék az OSTEOCORE II. dexo station csontdenzitometer már alkalmas a gerinc- és a csípôcsontok csontsûrûség mérésére is.
Intézetünket Osteoporosis Központnak jelölték ki, amely
a denzitometriás vizsgálatok alapján jogosult a csontritkulás
betegségben szenvedôk részére OEP-támogatással gyógyszert felírni, hiszen számos gyógyszeres terápia létezik a
csontritkulás kezelésére.
Rendelôintézetünkben az egészségügyi reform hatására
és a szükségletek kielégítése céljából egyre több egészségügyi szolgáltatást nyújtunk, egyre több beavatkozást
végzünk. A feladatok bôvülése helyiségbôvüléssel együtt
oldható csak meg. Ezért a hely szûke miatt a készüléket a
Központi Ügyelet épületében helyeztük el. A vizsgálatokat
tehát a Dabas, Bartók Béla u. 59/A telephelyen végezzük. A
kezelésekhez szakorvosi beutalóra van szükség. Egy-egy
vizsgálat 20-30 percet vesz igénybe, ezért a vizsgálatra
érdemes elôjegyzéssel jelentkezni 8–14 óráig a 29/360-379es telefonszámon.
Kistérségi Egészségügyi Centrumként mûködô járóbeteg
szakorvosi rendelôintézetünknek elsôdleges célja a betegek
kezelése, gyógyítása és nagyon fontos feladatunk a megelôzés, így a csontritkulás megelôzése is. Célunk, hogy a fiatalabb generáció minél magasabb csonttömeget érjen el megfelelô életmóddal, izom- és csonttömegfejlesztéssel. Követendô életmód a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás
mellôzése, a helyes táplálkozás kialakítása, elegendô kalcium és D-vitamin bevitele. A csontritkulás a megfelelô
életmód mellett is kialakulhat, a magunkkal hozott genetikai tényezôtôl függôen, ilyenkor már az a feladatunk, hogy
a csontvesztés további ütemét csökkentsük, mert ezzel
védekezhetünk a csonttörések bekövetkezése ellen. Az
egészséges csont, amelyik jól mûködik, folyamatosan megújul, a régi csontszövetek helyét hónapról hónapra új szövet
foglalja el. Akkor, ha a csonttömeg általánosan csökken,
vagyis a csontbontó sejtek tevékenysége meghaladja a
csontépítés mértékét, akkor ez a folyamat a csontok minôségének romlásához vezet, és végsô soron a csontok törésének valószínûsége is nagyobb.
A csontsûrûségméréssel megállapítható a csont belsô szerkezetének ritkulása, ebben az esetben gyógyszeres terápia
szükséges, amellyel a csontok romlása fékezhetô, megállítható.
Gyermekeknél több csontszövet képzôdik, mint amennyi
lebomlik, nô a csontállomány. Harmincéves korunk táján érjük el a csúcs csonttömeg-állományunkat, a kor elôrehaladtával a csontbontás fokozódik. 50 éves korig lassul a csontvesztés, 50 éves kor után a csontvesztés üteme gyorsul.

A csontritkulás alakulásának kockázati tényezôi:
– nôknél a menopauza után alakulhat ki
– világos bôrszín, vékony testalkat
– hajlamosító idült betegségek (pl. autóimmun betegség)
– idôskor
– családban elôfordult csontritkulás
– csontritkulásos törés 50 éves kor után
– nôknél az alacsony ösztrogénszint
– mozgásszegény életmód
– rossz táplálkozás, felszívódási zavar, idült bélbetegség
– alacsony kalcium- és D-vitaminbevitel
– dohányzás
– túlzott alkohol- és kávéfogyasztás.
A beteg, aki a fenti kockázati tényezôk közül némelyikkel
rendelkezik, a csontsûrûségmérést többször igényelje.
A csontszövetekben bekövetkezô mennyiségi és minôségi
változások, a csontok szilárdságának csökkenéséhez, fokozott
törékenységhez vezetnek. Ebben rejlik a csontritkulás veszélyessége.
A töréseket követôen:
– a halálozások száma igen magas, nôknél 25% is lehet
– a csonttörést szenvedô betegeknek több mint 40%-a tartósan mozgáskorlátozottá válik, sok esetben önellátásra
képtelen.
A töréseket követô veszélyek azok, amelyek figyelmünket a
prevencióra és ennek elsô szûrési lehetôségére, a csontsûrûségmérésre irányítják. A kezelt betegeknél a terápia hatásának megítélésében is fontos szerepet tölt be a kontroll
csontsûrûségmérés.
Klemencz Györgyné intézetvezetô
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„Karacs Ferenczné élete”
II. rész

Karacs Ferenc

Családi élet, gyermeknevelés
Gyón után a pesti élet rengeteg változást hozott Takács Éva életében. Karacs Ferenccel kötött házasságát a korabeli források mintául szolgáló, boldog kapcsolatként jellemzik. Nézetazonosságon, egymás kölcsönös megbecsülésén alapuló szövetség volt az övék.
Karacs Ferenc egyenrangú társnak tekintette feleségét, de a kor kifejezésével élve: „nem volt papucs
alatt”. Munkája, mûvészete mindent és mindenkit
megelôzött s neje ezt a rangsort a látszat ellenére nehezen fogadta el. Büszke volt férjére, a „szépmesterségek körében” európai szinten jegyzett mûvészre,
de fájlalta, hogy hazája ezt a tevékenységet anyagilag nem a valós értékén ismeri el. Voltak helyzetek,
amikor felelôtlennek tartotta azért, mert nem olyan
szakterületet választott, mely biztosabb háttért jelenthetett volna a családnak. S azt is szerette volna,
ha férje a gazdasági ügyekbe jobban bevonja. Fontosnak tartotta, hogy a házasságban legyenek saját
anyagi forrásai, melyet fôként varrással, kézimunkával tudott biztosítani. Egyes esetekben nem szimpatizált Karacs Ferenc hidegfejû gondolkodásmódjával, fôként olyankor, amikor ô inkább az érzelmeire
hallgatott volna. Mindezzel együtt szerette férjét,
bár elsô szerelmének sorsát haláláig figyelemmel kísérte. Karacs Ferenc a maga visszafogott módján, de
szerelemmel szerette ôt viszont. Harminchat évet
éltek harmonikus kapcsolatban, a legnagyobb közös
boldogságot elsôsorban a gyerekek jelentették számukra. A gyermekáldás már a házasságkötés évében megkoronázta családi életüket. Összesen kilenc
gyermekük született, a kor magas gyermekhalandósága miatt közülük hatan élték meg a felnôttkort. A
lányok voltak többségben (Mária: 1802, Teréz:
1808, Zsófia: 1812?, Rozália: 1813) s ráadásul a
fiúkra (Ferenc: 1810, Árpád: 1821) a születési sorrendben is sokat kellett várni.
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A házasság elsô éveiben szûkös körülmények között, bérleményekben éltek. (A már polgári miliôt
sugárzó híres ôsz utcai Karacs-ház 1809-ben készült el, Karacs Ferenc saját tervei alapján.) Takács
Éva gyóni tapasztalataira, háztartásvezetési ismereteire, munkabírására nagy szükség volt. Ô volt a
család lelke, aki az anya, feleség, háziasszony és a
hazája sorsáért felelôsséget érzô honleány szerepeket
ideális összhangban tudta megvalósítani. A tudomány terjesztéséhez nélkülözhetetlen térképek készítésével foglalkozó férjét jórészt mentesítette a gyermeknevelési teendôktôl, de az alapelvekben a szülôk
a legteljesebb mértékben egyetértettek. Ennek megfelelôen hazafias szellemiségû, református nevelésben nôttek fel a Karacs gyerekek. Az akkor németajkú Pest egyetlen magyar nyelvû iskolájában, a pesti reformátusoknál tanultak a mai Kálvin téren.
Takács Éva a gyerekeket soha nem büntette, nevelési elveivel, módszereivel kapcsolatos esetenkénti
rosszalló közvélekedés pedig egyáltalán nem befolyásolta. A szülôk nevelési kötelességének tartotta, hogy
a felnövô gyerek ép, egészséges és munkaképes legyen
s hasznára, ne pedig terhére váljék a társadalomnak. Arra törekedett, hogy ha a sors úgy hozza, bármelyik gyereke képes legyen önálló gondolkodásraéletvitelre s a lányok egy közepes méretû háztartás
vezetésére. Az anyagilag jobb idôkben is csak egy cseléd tartását engedhették meg maguknak, így a ház
körüli tennivalókat közösen végezték. Emellett valamely köznapi-kenyéradó foglalkozást is kellett tanulniuk a lányoknak, hogy ne a férjhez menés
legyen az egyetlen esélyük az életben. Például az
idén 200 éve született Teréz, a késôbbi híres pedagógus és írónô, „mûfôzést”, csipketisztítást, felsôruhá-

zati és fehérnemûvarrást, a kor divatja szerinti hajfodorkészítést tanult. Szintén nevelési célzattal a
gyerekek rendszeresen részt vettek az édesapjuk által készített térképek kézi színezésében, melyért természetesen külön fizetség járt. Az iskolai foglalkozásokon túl rengeteget olvastak és írtak. A földrajzi
ismereteket, helyes- és szépírást édesapjuk, míg a
történelem és irodalom tárgyak tudnivalóit édesanyjuk egészítette ki. A háztartási munkákat is úgy végezték, hogy közben egyikük felolvasott, erre fôként
a hosszú téli esték voltak alkalmasak. A legnagyobb
sikere a lírai költeményeknek volt. Az otthoni képzés, önképzés különösen a lányok esetében bírt nagy
jelentôséggel, mert magyar nyelvû középszintû intézmény abban az idôben nem volt számukra, a felsôfokú képzést pedig teljesen elzárták a nôk elôl. A
felsôszintû képzés a két fiú számára volt lehetséges,
Ferenc mérnöknek, Árpád orvosnak tanult.
A család az 1810-es évek közepétôl egy kisebb veresegyházi szôlôbirtokkal gyarapodott, ide különösen
szerettek kijárni. Jellemzô, hogy Takács Éva ezernyi teendôje mellett is képes volt szakemberektôl elsajátítani a szôlôtermelés fogásait. Minden mûveletet az ô irányításával végeztek. Néhány év múltán
elôbb a szôlômunkások, majd a szomszédos gazdálkodók is ôt keresték szakmai tanácsért, ültetések,
pótlások idején pedig a nemes fajták vesszôiért. Boldogan segített mindenkinek, hiszen ennél nagyobb
elismerésrôl a legnevesebb szôlész szakemberek sem
álmodhatnak. Kifejezetten sajnálhatjuk, hogy az
írónô a szôlôtermelési fortélyokat nem foglalta írásba, mert az páratlan kordokumentuma lehetne a
magyar szôlészetnek. S bár a szôlômûvelési praktikák összegzése elmaradt, 1824-ben átfogó értékelést
készített a magyar falvak és a hazai jobbágyság
helyzetérôl „Barátságos beszélgetés a földmívelô nép
állapotjáról” címmel. Ebben minden vidéki tapasztalatát, így az évtizedekkel korábbi gyóni évek emlékeit is hasznosította.
Valentyik Ferenc

A gyóni nagymamánál
Könyvbemutató és beszélgetés a Halász Móricz-kúriában
A Hagyományok, Hagyományôrzés Évében Dabas Város Önkormányzata fontosnak tartja
olyan kiadványok támogatását, amelyek a település múltjához kötôdnek, felelevenítik a régi
szokásokat, tradíciókat. A Dabasi Napok rendezvénysorozat hagyományai közé tartozik egyegy dedikációval egybekötött könyvbemutató. Mitták Ferenc történész két könyvét, valamint
Sztavinovszky Gyôzô és társszerzôi kiadványait is a megelôzô Dabasi Napok alkalmával mutattuk be az érdeklôdôknek. Idén, szeptember 17-én 18.00 órakor a Halász Móricz-kúriában
dr. Zlinszky János, városunk díszpolgára Kôszegi Zoltán polgármesterrel beszélget a Gyóni
nagymamánál címû könyvérôl, amely az Önkormányzat támogatásával a napokban készül el,
és válik hozzáférhetôvé az érdeklôdôk számára. A könyvben és ezáltal a beszélgetésekben is
megelevenedik a gyermekkor kedves helyszíne, a gyóni Zlinszky-kúria és annak környéke.
A családtagokhoz fûzôdô emlékek, anekdoták teszik könnyeddé, meseszerûvé, mégis dokumentumértékûvé ezt a kiadványt. Minden érdeklôdôt szeretettel várunk a dedikációval egybekötött könyvbemutatóra és beszélgetésre.
Szerk.
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Egy francia arisztokrata család Dabason
De la Croix-ból Lakrovics
A nagy francia forradalom idején az arisztokrácia sorait megtizedelte a népharag, a nyaktiló alatt lelte halálát bûnös és ártatlan, férfi, nô, agg és gyermek egyaránt. Véres és torz idôk jártak akkortájt, a bosszú és a megtorlás
kora. E zavaros kor áldozatául esett maga a királyházaspár, XVI. Lajos és
neje, Marie-Antoinette is, akik szintén a guillotine alá voltak kénytelenek
hajtani koronás fejüket. Aki nem börtönben vagy nyaktiló alatt végezte, az
szökni kényszerült, és emigrációban folytatta életét ismeretlen országokban,
megváltozott életkörülmények között.
A Lakrovics família regényes története is itt kezdôdött, Párizsban, a királyi udvarban. Csak akkor még marquis de la Croix-nak hívták a család
azon ôsét, akinek olyan rangja volt a francia arisztokrácia köreiben, mit itt,
Magyarországon az Esterházy, Batthyány, Festetics családoknak. Mindhárom de la Croix testvér, Miklós, Péter és József magas közhivatalt töltött be
a királyi udvarban.
A dabasi ág ôse, József márki egy osztrák fônemesi család sarját, Schwarzenberg Karolint vette feleségül, aki bizalmasa és udvarhölgye volt MarieAntoinette-nek. A házaspár sorsát egy különös véletlen pecsételte meg. Szemtanúi voltak ugyanis egy furcsa kis jelenetnek, amely a királyné és a forradalom egyik késôbbi vezére, Robespierre között zajlott le. Köztudott volt, hogy a
visszataszító külsejû Robespierre nagy hódolója volt a királynénak, aki azonban gyûlölte és megvetette ôt. Egy este a színház lépcsôjén Marie Antoinette
leejtette zsebkendôjét, amelyet a királyné körül legyeskedô Robespierre fölemelt
és mély hódolattal átnyújtott neki. A királyné udvariasan megköszönte, de
Schwarzenberg Karolinnak jól hallhatóan odasúgta, mennyire undorodik, sôt
fél Robespierre-tôl, aki majd’ felfalja ôt a szemével. Robespierre nem viselte el
azt, hogy a házaspár szemtanúja volt kudarcának, így a konvent idején
esküdt ellensége és üldözôje lett az egész de la Croix családnak. József kalan-

dos úton tudta elmenekíteni családját az országból. Épp Auvergne-i birtokán
tartózkodott elôkelô magyar vendégével, Grassalkovich Jánossal. (A Grassalkovich család a Schwarzenberg család révén rokonságban állt de la Croix
márkival). Elérte ôket a hír, hogy keresni fogják Auvergne-ben, ezért Grassalkovich herceg segítségével elmenekítette feleségét és két fiát, Józsefet és
Ferencet a birtokról. József ôrgróf Grassalkovich vadászának ruhájába öltözött, neje, Karolin pedig a herceg feleségeként utazott, a gyerekek a herceg
apródjaiként szerepeltek. Heteken át tartó kalandos és veszedelmes utazás
következett, majd átlépték Franciaország határát és Gödöllôre menekültek.
A herceg birtokán a de la Croix család vendégként élt, a legnagyobb megbecsüléstôl övezve. A de la Croix család idôközben felcseperedett fiai igyekeztek
megtalálni helyüket az új hazában. Ferenc részt vett a Napóleon elleni hadjáratban, József Dabasra költözött, és birtokot vásárolt. Mint vármegyei
tisztviselônek a magyar nemességhez kellett tartoznia, ezért felvette a Lakrovics nevet és pártfogói kieszközölték neki és utódai számára a „palatinalis
nemességet”. Új beiktatása után így vált Lakrovics József Dabas szolgabírójává, majd csendbiztosává. József és Jessensky Zsuzsanna frigyébôl származott Lakrovics Lajos, Miklós és Mária. Lajos nyugalmazott útbiztosként élt
Dabason, Miklós gazdálkodással foglalkozott, lánytestvérük még hajadon
korában elhunyt.
A két fiú, Miklós és Lajos házasságaiból született gyermekek tovább gyarapították a Lakrovics család fáját és ennek feltárása kiterjedt kutatómunkát igényelne. Én inkább csak a család legendába illô történetével szerettem volna
megismertetni a Kedves Olvasót. Tény, hogy leszármazottaik most is itt élnek
köztünk, csendes, hétköznapi dabasi polgárként, egy izgalmas, kalandos családtörténettel a lelkükben és az emlékezetükben.
Kapui Ágota
(Marcziányi György Egy franczia fôúri nemzetségnek
Magyarországon elpolgárosodott ága címû írása nyomán)

Elhunyt Alekszandr Szolzsenyicin
2008. augusztus 3-án, kilencvenéves korában elhunyt Alekszandr Szolzsenyicin.
Az orosz író Sztálint illetô kritikájáért
évekig raboskodott szibériai munkatáborokban. Munkásságáért 1970-ben irodalmi Nobel-díjjal jutalmazták, amit
csak négy évvel késôbb, a Szovjetunióból
történt kiutasítása után kapott kézhez.
Számûzetésére azért került sor, mert
megírta egyik legismertebb regényét, a
Gulág-szigetcsoportot, amelyben leleplezte a rendszer kétszínûségét, aljasságát. Tényekkel, eseményekkel bizonyította, hogy a kommunista rendszer, hatalma
megtartásának érdekében ugyanazokat a kegyetlen módszereket
alkalmazza, mint huszadik századi édestestvére, a fasizmus.
Svájcban, majd az Egyesült Államokban telepedett le, ahonnan
1994-ben tért haza. Szeretett hazájától visszakapta állampolgárságát (szemben a mi Wass Albertünkkel), több tudományos díjban is részesült. Az Orosz Tudományos Akadémia tagjává
választották.
Sz. J.

Zajlik a fényképek feldolgozása
a Dabas-albumhoz
Tisztelt Olvasók!
A közelmúltban többször is kerestek bennünket a polgármesteri Kabinetirodán a készülô Dabas-albumhoz
gyûjtött képekkel kapcsolatban. Ezúton is szeretnénk a
város lakosságát tájékoztatni, hogy már megkezdôdött
a képek feldolgozása és az albumba válogatás. A teljes
képanyag katalógusba van rendezve, minden egyes
kép vagy dokumentum önálló sorszámmal rendelkezik, ami alapján a tulajdonosok, vagy a képet hozzánk
elküldôk elérhetôségei azonnal kikereshetôk. Az elmúlt hetekben tárgyaltunk Czagányi László helytörténésszel, aki elvállalta a könyv szerkesztését.
A fotókat tehát folyamatosan dolgozzuk fel. A digitalizálás után visszakerülô képeket azonnal visszajuttatjuk
a tulajdonosoknak.
Türelmüket és megértésüket köszönjük!
Feldman László, a Kabinetiroda munkatársa

2008. szeptember

Dabas 15

SPORT

Fedett Uszodával Nem Rendelkezô Egyesületek Bajnoksága
Eredmények

A Magyar Úszó Szövetség augusztus
4–5-én Harkányban rendezte meg a
Fedett Uszodával Nem Rendelkezô
Egyesületek 2008-as évi Országos Bajnokságát (FUNRE OB), ahol hazánk
22 egyesületének 245 versenyzôje állt
rajtköre a különbözô korosztályok versenyszámaiban. Ezen a bajnokságon a
MUSZ által nyilvántartott egyesületek
úszószakosztályai közül azok indulhatnak, amelyeknek versenyzôi olyan medencében edzenek egész évben, amely
nyitott, vagy ha fedett medence, nem
érik el a szabvány 25 m hosszúságot.
A kétnapos versengésen a Dabasi Szabadidôs SE versenyzôi megalakulásuk
óta a legjobb eredményt érték el: 4 bajnoki címet, 6 ezüstérmet és 7 bronzérmet hoztak haza. A legfiatalabb korcsoportban a lehetséges 4 versenyszámból 2 versenyszámot a dabasi utánpótlás
úszói nyertek: Bukovszki Tünde az 50 m
gyorsúszásban, Petrányi Petra az 50 m
hátúszásban állhatott fel a dobogó legfelsô fokára. A 100 m pillangóúszásban
korcsoportjában Bukovszki Boglárka és
Misek Gábor is aranyérmet szerzett. A
legtöbb érmet Garajszki Péter (3 ezüst
és 1 bronz), Zelovics Dóra (1 ezüst és
3 bronz) és Bukovszki Tünde (1 arany és
3 bronz) szerezte a csapatból.
Lorántfyné Horváth Ildikó

Béka korcsoport lányok:
50 m gyors
1. Bukovszki Boglárka
3. Petrányi Petra
50 m mell
9. Bukovszki Tünde
10. Petrányi Petra
50 m hát
1. Petrányi Petra
3. Bukovszki Tünde
50 m pillangó 3. Bukovszki Tünde
5. Petrányi Petra
Delfin korcsoport lányok:
50 m gyors
6. Bukovszki Boglárka
10. Fózer Szandra
50 m hát
5. Bukovszki Boglárka
16. Fózer Szandra
50 m pillangó 4. Bukovszki Boglárka
8. Fózer Szandra
100 m gyors
4. Bukovszki Boglárka
6. Fózer Szandra
100 m pillangó 1. Bukovszki Boglárka
200 m gyors
4. Bukovszki Boglárka
5. Fózer Szandra
200 m vegyes 2. Bukovszki Boglárka
4. Fózer Szandra
Gyermek korcsoport fiúk:
50 m gyors
2. Garajszki Péter
7. Sinkó Richárd
13. Misek Gábor
50 m mell
4. Garajszki Péter
9. Misek Gábor
50 m hát
4. Sinkó Richárd
50 m pillangó 6. Misek Gábor
11. Garajszki Péter
100 m gyors
2. Garajszki Péter
8. Sinkó Richárd
11. Misek Gábor
100 m mell
3. Garajszki Péter
7. Misek Gábor

Olimpiai gratuláció
Néhány hete ért csak véget a XXIX. nyári olimpia, amely valószínûleg minden idôk egyik legimpozánsabb, legjobban szervezett sportrendezvénye volt.
Sajnálatos, hogy mi magyarok ezen a sportünnepen nagyon
kevés versenyszámban tudtunk igazán sikeresek lenni, és az
éremtáblán ennek ellenére is csak 21 helyezést értünk el. De
fontosnak tartottuk, hogy az éremtáblázat elsô tíz országának
magyarországi nagyköveteinek Dabas Város polgárai nevében
gratuláljunk, s így megalapozzuk a késôbbi kulturális, gazdasági együttmûködések lehetôségét.
Szerk.
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100 hát
3. Sinkó Richárd
100 m pillangó 1. Misek Gábor
200 m gyors
2. Garajszki Péter
3. Sinkó Richárd
5. Misek Gábor
200 m vegyes 2. Misek Gábor
Gyermek korcsoport lányok
50 m gyors
5. Zelovics Dóra
11. Dezméri Krisztina
14. Latyák Noémi
50 m mell
8. Dezméri Krisztina
10. Latyák Noémi
50 m hát
4. Sinkó Richárd
50 m pillangó 4. Zelovics Dóra
100 m gyors
3. Zelovics Dóra
9. Dezméri Krisztina
13. Latyák Noémi
100 m mell
6. Zelovics Dóra
9. Dezméri Krisztina
10. Latyák Noémi
100 m pillangó 3. Zelovics Dóra
200 m gyors
2. Zelovics Dóra
5. Dezméri Krisztina
6. Latyák Noémi
200 m vegyes 3. Zelovics Dóra
Serdülô korcsoport fiúk:
50 m gyors
6. Hümpfner Dániel
50 m pillangó 6. Hümpfner Dániel
100 m gyors
4. Hümpfner Dániel
200 m gyors
4. Hümpfner Dániel
200 m vegyes 6. Hümpfner Dániel
Ifi korcsoport fiúk
50 m gyors
6. Misek Zsolt
50 m pillangó 11. Misek Zsolt
100 m gyors
4. Misek Zsolt
200 m gyors
6. Misek Zsolt
200 m vegyes 6. Misek Zsolt

Paralimpia harmadízben is
Harmadszorra szerezte meg az
olimpiai szereplés jogát Prohászka Csaba, a Dabas-Diego
Sportcsarnok vezetôje. Lapzártánk idején már megérkezett a
2008-as paralimpia helyszínére,
Pekingbe. Sidney és Athén után
ott is képviselheti hazánkat, másodmagával tenisz sportágban.
Sok sikert, jó eredményt kívánunk neki!
Szerk.
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Pekingi élményeim
Nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy Athén után Pekingben is a helyszínen biztathattam a magyar sportolókat. Szurkolói csapatunk 22 fôbôl állt és nagyon felkészültünk: csináltattunk címeres, nemzetiszín pólókat, sapkát és mi még
„Dabas” feliratú nemzeti zászlót is vittünk magunkkal.
Mao Ce Tung mauzóleuma

Dabasi szurkolók a vízilabda döntôn

A város repülôterét alaposan kibôvítették,
hatalmas lett. A városközpont felé haladva mindenütt ápolt parkokat, rengeteg
virágot, teljesen újnak tûnô autópályákat
lehetett látni. Minden nagyon tiszta volt.
Azóta egy Pekingben tanuló magyar diák

leírásából tudom, ez a város olimpiai arca
volt. Peking igazi metropolisz, 17 millió
lakosa van. Ebbôl a hajléktalanokat és a
koldusokat kitették az olimpia idejére, és
a vidéken lakók elôl lezárták a várost. Az
elôre jelzett szmogból mi nem tapasztaltunk semmit, izzasztóan meleg volt magas páratartalommal kísérve.
A sportrendezvényekre a jegyeket
csaknem fél évvel ezelôtt meg kellett
rendelni, amikor még azt sem lehetett
minden esetben tudni, melyik csapat,
illetve sportoló kvalifikálja magát az
olimpiára. A férfi kézilabdacsapattal pl.
nagyon mellényúltunk. Azt sem lehet

elôre tudni, ki jut be az elôdöntôbe, döntôbe, de a rendelésnél azt is le kell adni,
ha pl. a férfi kardcsapat döntôre kérsz jegyet. (Mi ide kértünk, érdekesebb lett
volna magyar résztvevôvel.)
Sajnos, Athénnal ellentétben a helyszínen nem lehetett jegyeket kapni,
legfeljebb jegyüzérektôl. Ez nagyon
bosszantó volt, mert soha nem teltek
meg a lelátók, mindig nagyon sok üres
hely volt. A város tényleg tele volt önkéntesekkel, akik nagyon segítôkészek
voltak, csak sajnos a kínai nyelven kívül
semmilyen nyelvet nem beszéltek. Sokat
taxiztunk, mert nyomasztó élményeink
voltak az új és modern metróval kapcsolatban. Itt az emberek nem várják meg,
amíg kiszállnak az utasok, mindenki lökdös, tolakodik, nincs tekintettel a másikra. A lakosság számát tekintve ezen nem
is kell csodálkozni. Pedig ingyen lehetett
utazni, ha volt aznapra valamelyik eseményre jegyünk. Gyalogosan pedig
egyenesen halálfélelmünk volt, az elsô
sétánk alkalmával ugyanis kiderült, Pekingben a gyalogosnak nincs elsôbbsége
a zebrán. Többször majdnem elgázoltak
bennünket, nem tudtuk elfogadni, hogy
még a biciklisnek sem kell megállnia.
Az Olimpic Center nagyon impozáns
volt, itt volt a Vizes Kocka, a Madárfészek és még sok más verseny helyszíne.
Valószínû, egy egész városrészt dózeroltak le, hogy felépíthessék. Vajon mi lett
az ott élô emberekkel? Már itthon olvastam egy hetilapban, hogy némelyek
megpróbáltak pert indítani az erôszakos
kitelepítés miatt.
Kollár Ágnes

A Dabas-Diego KC hazai mérkôzései a 2008–09. évi
bajnoki szezon ôszi fordulójában
Szeptember 14. (vasárnap)
Szeptember 27. (szombat)
Október 12. (vasárnap)
November 2. (vasárnap)
November 9. (vasárnap)
November 23. (vasárnap)

18.00 óra
18.00 óra
18.00 óra
18.00 óra
16.00 óra
18.00 óra

Dabas-Diego KC–Makó
Dabas-Diego KC–Ózd
Dabas-Diego KC–Nyíregyháza
Dabas-Diego KC–Bgyarmat
Dabas-Diego KC–Kiskôrös
Dabas-Diego KC–Miskolc

A mérkôzések a Dabas-Diego Sportcsarnokban kerülnek megrendezésre, az ifjúságiak a felnôttek után játszanak, kivéve a Kiskôrös ellen, ekkor elôtte.

A Dabas-Diego KC tagjai (az új játékosoknál zárójelben azt az egyesületet tüntettük fel, ahonnan
Dabasra igazoltak):
Edzô: Szilágyi Zoltán
Játékosok: Apró Ferenc, Bak Máté, Duleba Norbert,
Elek Gábor, Golovin Vlagyimir, Gyurkó Dávid, Horváth Ferenc (Kiskôrös), Kende Péter, Kiss Gergô, Kiss
István (Tököl), Kocsis Balázs (Csömör), Kovács Péter,
Szabó Lajos (PLER), Prohászka Péter, Szandhofer János, Weisz Attila
Várjuk Szurkolóinkat!
2008. szeptember
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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 ovisok és 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
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