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DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA

MEGHÍVÓ
Dabas Város Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívom a település minden polgárát

2008. október 23-án,
csütörtökön 14.00 órakor
megrendezendô ünnepségünkre,
ahol az 1956-os forradalom és szabadságharc
hôseire és mártírjaira emlékezünk.

Helyszín: a gyóni Kegyeleti park
A mûsorban fellépnek a
Gyóni Géza Általános Iskola nyolcadikos tanulói
és a Dobos Iskolások.

Kôszegi Zoltán polgármester

„Mennybôl az angyal menj sietve...
Az üszkös, fagyos Budapestre.
Oda, ahol az orosz tankok
Között hallgatnak a harangok.
Ahol nem csillog a karácsony.
Nincsen aranydió a fákon,
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék.
Szólj hangosan az éjszakából:
Angyal, vigyél hírt a csodáról.”

Márai Sándor

Koszorúzási szándékukat kérem, jelezzék
az 561-211, 561-235-ös telefonszámon

Fotók: Karlik Balázs és Karlik Dóra
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Lezajlott a jubileumi
Dabasi Napok rendezvénysorozat
Dabas Város Önkormányzata tizedik alkalommal rendezte
meg a Dabasi Napok rendezvénysorozatot szeptember
12–21. között. Az esemény változatos programpalettát kínált
az érdeklôdôknek, így minden korosztály és minden réteg
választhatott érdeklôdési körének, ízlésének, igényeinek
megfelelô programot.
A rendezvény a Tehetségnappal indult, amelynek számos új felfedezettje született, és a talentumkutatás egyik
központi elemévé vált a Dabasi Napoknak. Nyugdíjasaink
a Nagyszülôk és unokák sportdélutánján találhatták meg
szórakozásukat, de a Vállalkozók Napja színpadán is bôven
nyílt alkalom, hogy ének- és tánctudásukat megmutathassák az egybegyûlteknek. A legkisebbeknek Halász Judit
hozta el legszebb dalait, de a dobos programokban és a hagyományôrzô rendezvényeken is szerepet kaptak az óvodások és kisiskolások.
A kulturális hagyományok kedvelôinek reneszánszkoncertet, Reneszánsz Városházi Estet, könyvbemutatót és
több kiállítást is kínáltunk, sôt a református templomban
páratlan élményben volt része annak a 20-30 embernek, aki
megtekintette Visky András Júlia címû monodrámáját Dér
Denisa színmûvésznô elôadásában.
Intézményeink is lelkesen csatlakoztak rendezvényeinkhez, a Szent János Katolikus Általános Iskola Biblia-napot, a
Kossuth Lajos Általános Iskola Kossuth-napot, a Gyóni
Géza Általános Iskola pályaátadó ünnepséget, sportversenyeket, Duatlon Diákolimpiát szervezett. Visszatért a Rocktér a mûfaj kedvelôinek nagy örömére, helyi együtteseink
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mellett egy szlovén rockbanda, a Bonus, majd Horváth
Charlie szórakoztatta a közönséget.
A kedvezôtlen idôjárás ellenére idén nagyon sok cég, vállalkozás, intézmény és kézmûves települt ki a Vállalkozók Napjára, és huszonhárom csapat indult a fôzôversenyen, hogy
magyaros ízek terén mérje össze tudását, így kapcsolódjon be
a hagyományôrzésbe. Szeptember 20-ának a koronája a IV.
Világzenei Dobos Gála volt, amelyrôl külön is tudósítunk, a
szakértô szemével. 21-én a hagyományôrzés jegyében került
sor a leglátogatottabb rendezvényre, a Sári Rétesház átadására, amely nemcsak városunkból, de a régióból is rengeteg látogatót vonzott. Itt szeretnénk megköszönni minden vállalkozásnak, cégnek, intézménynek és magánszemélynek, aki részt
vett a Dabasi Napok rendezvényein, munkaerejével, ötleteivel, anyagi hozzájárulásával segítette a programok megszervezését és lebonyolítását:
Rádió Dabas, Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet,
Aranykorona Kft., Béres Gumi Kft., Bognár és Társa 2001 Kft.,
Budapest Bank, Dabas Beton Kft., „Dabasért” Közalapítvány,
Dabas Televízió, Dabasi Tûzoltóság, Daköv Kft., D’Door Kft.,
Diego, DTL, El Diablo, Ferro-Sped 2000, Ferrotransz Kft.,
Jasin Kft., Jávor Cukrászda, Kaldi, Kelme, Keményfém Kft.,
Mag Televízió, Major Attila, Palermo Cukrászda, Patina Bt.,
Pelu Ker Kft., Pressmann Nyomdaipari Bt., Remondis,
Simon Foto, Solanum-Békés Zrt., Surman Yamaha,
Szabados D-Pack Kft., Tusi Cuki, Újvári Kertészet, VillSzerKer,
Virág Mindenkinek, Vitafort, Vogtland Kft., Zóna Kft.
Szerk.
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A szülôföld vonzásában

Fotók: Karlik Dóra

Szeptember 16-án, a Dabasi Napok keretében mutattuk be Zlinszky János
professzor A gyóni nagymamánál címû
könyvét a Halász Móricz-kúriában. A
vásárlással és dedikációval egybekötött
rendezvényen mintegy százötven érdeklôdô jelent meg, a rendezôk nem
gyôzték hordani a székeket, annyira felduzzadt a hallgatóság. A terem megtelt
idôsekkel és fiatalabbakkal, sôt olyanokkal is, akik gyermekként emlékeztek a Zlinszky család életének mozzanataira, és bizonyos élethelyzetekben
maguk is jelen voltak.
A retrospektív, nosztalgikus hangulatú, érdekes és fordulatos történeteket
a szerzô saját élményeibôl, családi legendákból, és azoknak a személyeknek
a visszaemlékezéseibôl merítette, akik
részesei voltak az eseményeknek: a testvérek, unokatestvérek, nagybácsik,
nagynénik emlékeit dolgozta szerves
egységbe. A novellafüzér-szerû szerkezet minden darabja külön-külön is
megállná a helyét irodalmi alkotásként,
de a gyermekkor idilli helyszíne, a csa-

ládi kúria és környéke, a nagymama
jóságosan szigorú, tekintélyt parancsoló személyisége szerves egységbe olvasztja a történeteket.
A szerzô maga is azt vallja, hogy több
nyár emlékét gyúrta össze egyetlen
szünidô történetévé, így forr egésszé az
elbeszélés fonala és a mû szerkezete.
Zlinszky professzor úr családi használatra írta ezt a kis könyvet, amelyet távolba szakadt unokái kezébe szeretett
volna adni, azért, hogy a szülôfölddel
való kapcsolatuk soha ne szakadjon
meg, hogy ismerjék a gyökereiket, és
mindez erôsítse identitástudatukat. A
gyóniak nagy örömére Dabas Város
Önkormányzata felismerte a könyvben
rejlô lehetôségeket, és kiadásával meglepte születésnapja alkalmából a professzor urat, a település díszpolgárát,
aki márciusban múlt nyolcvanéves. A
beszélgetést Kôszegi Zoltán polgármester vezette, aki kérdéseivel sok régi
emléket felszínre hozott. Kiderült,
hogy ezek nemcsak Zlinszky János emlékei, hanem még sok idôs gyóni polgáréi is, akik tisztelték a Zlinszky családot
és a „nagyságos asszonyt”, a nagymamát, aki almával, cukorkával kínálta sétái alkalmával a környékbeli parasztgyerekeket.
Dr. Zlinszky János A gyóni nagymamánál címû kötete kapható a Halász
Móricz-kúriában, valamint a Halász
Boldizsár Városi Könyvtárban 1500 Ftos áron.
Kapui Ágota
2008. október
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Fotók: Karlik Dóra
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Idén tényleg Dabas volt a világ közepe…
Legalábbis szeptember 20-án, a
negyedik Dabasi Dobos Világzenei Gála idején. A rendezvény
2008-ban a Hagyományôrzés
Évében és annak szellemében
zajlott, Kôszegi Zoltán polgármester úr szavaival élve, amolyan
„ébresztôként”. Az este szakmaiszórakoztató részét a Kalimba
ütôegyüttes nyitotta különleges
hangszerekkel és egyedi hangzásvilággal. Majd egy igazi, ámde aprócska királyi udvarba csöppentünk a dobos ovisok produkciójával. Aprónak csak a gyerekek
tengerszint feletti magassága volt mondható … a számuk ugyanis „világszám”: több mint százan voltak és ennyien ütötték egyszerre a ritmust. A másik, kicsivel idôsebb dabasi reménység
Bennárik Dóra kétszeres magyar junior fitneszbajnok volt, aki
egészen egyedi produkcióval rukkolt elô: élô zenére adta elô mûsorszámát, egy fitneszbe ágyazott kalotaszegi legényest. Ezt a

világot gondolta tovább a Gyôri
Ütôegyüttes, fantasztikus új
hangzást teremtve a népzenének,
ugyanis az autentikus dallamokat
kizárólag ütôsökön szólaltatták
meg. Fokozta a produkciót a
néptáncosok közremûködése,
akik minden színre lépésükkor
egy-egy történetet koreografáltak a küzdôtérre A szünet elôtti
utolsó fellépô a világszerte ismert és számos díjjal méltán kitüntetett Djabe együttes volt. Elôadásuk egyszerre volt szellemes és tüzes. Általuk beleérezhettünk
az improvizáció, az itt és most születés izgalmába is.
A szünet után – szokásához híven – fergetegeset muzsikált a
Talamba ütôegyüttes. Ha ez idáig valakinek nem lett volna elég
a felszabaduló energia, az most bátran töltekezhetett, „ébredhetett” … mondjuk az általuk megidézett jófajta kókuszpálinka hatására … is.
Az este zárásaként a világzenét muzsikáló vibrálóan temperamentumos Napra zenekar lépett színpadra, egészen lázba hozva
a közönséget. A népzenét hol autentikusan, hol a legmodernebb
hangzásvilágba ágyazva szólaltatták meg szinte pillanatonkénti
váltással, elképesztô virtuozitással. Az elsô döbbenet után hangos
sikert arattak.
Végül – amolyan keretes szerkezetként – ismét a Talamba
hívta örömtáncba a közönséget a polgármester úr elköszönô szavai után.
A búcsú azonban csak jövô szeptemberig szól, akkor újra Dabas lesz a világ közepe, hiszen jön az ötödik, aztán a hatodik ... és
– ahogy Martonosi György ötletgazda, szervezô és a gálák
rendezôje az este mûsorfüzetében fogalmaz – „csak
akkor hagyjuk talán abba, ha Dabason egy ütemre kanalazzuk a húslevest is.” Akkor meg már miért tennénk?
Gaál Ildikó
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Dabasi Talentumok 2008

Fotók: Szente Vargáné Mohácsi Edit

Városunk tehetséges mûvészdiákjai az idei Dabasi Napokon is bemutathatták képességeiket a
Talentumok versenyén.
Az elismerés nemcsak ôket, hanem az anyagi áldozatokat vállaló szülôket, illetve természetesen a lelkes felkészítô pedagógusokat is
illeti. Versenyünket az általános iskola alsó és
felsô tagozatának, valamint a középiskolás korosztálynak hirdettük meg. A médián és szórólapokon keresztül sok illetékeshez eljutott a felhívás, s így majd’ 100 tanuló jelentkezett a versenyre. Az elôdöntôk három helyszínen zajlottak. A zsûri dolga nehéz volt, mert a színvonalas elôadások közül csak 3–5 juthatott tovább a
döntôbe. A dicséretet minden fellépô megérdemelte, ezért az emléklap mellé mindenki egyegy ólomkatonát kapott ajándékba „Mátyás király egykori Fekete seregébôl”.
A döntôre 2008. szeptember 12-én 16.00
órától a DDS-ben került sor. A reneszánsz
stílusban feldíszített színpad, a gyertyák fénye,

a mûsorvezetôk – Tóth Andrea és Feldman
László – korabeli ruhaviselete mind-mind az
emelkedett hangulatot teremtette meg.
Kôszegi Zoltán polgármester megnyitója
után elkezdôdött a több mint háromórás verseny, ahol már elôre összeállított sorrend szerint léptek fel a talentumok.
A zsûriben az elôdöntôben értékelô szakmai
bizottságok foglaltak helyet. Az elnök Trokán
Péter színmûvész volt. Mialatt a zsûri visszavonult, a szereplôk elfogyasztották a „Talentumok
tortáját”, majd reneszánsz táncokat tanultak.
Nagyon sok ajándékot, felajánlást kaptunk,
melybôl gazdagon megjutalmazhattuk a diákokat. Köszönjük mindenkinek, aki támogatásával lehetôvé tette ezt. A legjobbak jutalma szeptember 26–27-én egy Balaton-felvidéki kirándulás volt révfülöpi szálláshellyel.
Köszönjük nektek a kellemes, szép perceket!
Büszkék vagyunk rátok!
Kotán Sándorné

Eredményeink
Ének
Alsó
I. Weisz Annabella
II. Venicz Ábel
III. Móricz Viola
Felsô
I. Danyis Máté
II. Gogolák Alexandra
III. Várdai Virág
Középiskola
I. Vizer Rita
II. Erôs Nikolett
III. Kollár Kinga
Hangszer
Alsó
Kovács Réka – különdíj
Felsô
I. Gál Bernadett és
Illés Anna
II. Kecskés Rebeka
III. Regdony Máté
Középiskola
I. Kotán Gábor,
Erdélyi Bernadett és
Erdélyi Viola
II. Osvalda Tibor,
Grósz Norbert és
Suhajda Dávid
Vers
Alsó
I. Pozsgai Fruzsina
II. Spanyiel Tibor
III. Hornyák András
Felsô
I. Kukk Edit Luca
II. Bera Márk
III. Szûcs Diána
Középiskola
I. Vizer Rita és
Vincze Erika
II. Szônyi Renáta
III. Kotán Gábor
Tánc
Alsó
I. Deminger Fanni és
Pelikán Petra
II. Pozsgai Fruzsina
III. Radnai Réka
Felsô
I. Csernus Anna
II. Táncos Roland,
Tillinger Anna
III. Kollár Lili
Képzômûvészet
Móricz Viola, Várady Zalán
és Mráz Judit
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Állandó helyre került a sári rétes

Dabas új büszkesége: a Sári Rétesház

Fotók: Karlik Dóra

Évekkel ezelôtt kezdôdött el a Rétesház
története Dabason, amikor Fojta Istvánné, mindannyiunk Piroskája megálmodta azt a helyet, ahol a sári rétes évszázados hagyományát megôrizhetjük és az
utókorra átörökíthetjük.
A munkálatok 2006 ôszén a Rétesház
alapkôletételével kezdôdtek meg. Az
épület belsô és külsô kialakításánál tö-
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rekedtünk arra, hogy a Tájház hangulatához igazodó autentikus, népies jelleget öltsön magára. Mindezen célok
megvalósítása mellett biztosítani kellett
azt a szükséges szakmai és technikai
hátteret, amely a termék minôségi és
mennyiségi elôállításának biztosításához szükséges. Szerencsére a városban
élô szakemberek ötleteikkel, építô jellegû javaslataikkal, kapcsolati tôkéjükkel nagy segítségünkre voltak. Közösen
határoztuk el azt, hogy a Rétesházat a
X. jubileumi Dabasi Napok rendezvénysorozat zárprogramjaként adjuk át
a nagyközönségnek, a III. Rétesutca
megkoronázásaként.
A szeptember 21-i program a hagyományosan megrendezett szüreti felvonulással kezdôdött, amely az idei esztendôben Sári-Besnyô részre is kiterjedt, ezzel is erôsítve a városrészek
összetartását. A szüreti felvonulók Tájházhoz való visszaérkezését követôen
kezdôdött el a színes színpadi produkciókkal tarkított Rétesutca, Rétesház
megnyitó ünnepsége. Kôszegi Zoltán
polgármester és Saligáné Bózsik Anna,
a Dabas-Sári Szlovákok Egyesületének
elnöke beszéde után a polgármester úr,
Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester, Sári városrész kerületi képviselôi, a
tervezô, Horváth Zoltán, valamint a fôvállalkozó, Bujna Péter adták át az épületet a Magyar Televízió, az országos
szlovák képviseleti szervek tagjai, valamint több mint kétezer helyi és környékbeli résztvevô jelenlétében. Az est
fénypontjaként a „Rozmaring” Hagyományôrzô Népdalkör helyi fiatalokkal
kibôvült csoportja hagyományos sáriszlovák lakodalmast mutatott be. Végezetül a nap utcai szüreti bállal zárult.
Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani mindazoknak, akik munkájukkal, adományaikkal hozzájárultak a
Rétesház megvalósításához. Köszönettel tartozunk továbbá a Szivárvány és
Napsugár Óvoda, a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola, a Szent János Katolikus Általános Iskola, a Kéknefelejcs Ifjúsági citerazenekar, a Forgatós Néptáncegyüttes, „Rozmaring” Hagyományôrzô Népdalkör fellépôinek és a
Dance Band zenekar tagjainak a megnyitóünnepségen való színvonalas szereplésért.
Gogolák Mariann és Feldman László

INTÉZMÉNYEINK HÍREI

A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
2008. október havi programjai

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:
október 18. szombat

A Táncsics Alapítvány ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a 2007-es évben a személyi jövedelemadó felajánlott 1%-ával 428 288 forinttal támogatták az alapítványt, mely összegbôl a felsorolt támogatásokat tudtuk biztosítani:
• Szabadidôs programok:
Gólyabál
Karácsonyi ünnepség
Farsangi bál
Sportrendezvények
Szavalóverseny
Jubileumi történelmi verseny
• Táncsics-díj pénzbeni jutalmazása,
Táncsics-plakett átadása
• Szögi Ferenc-díj pénzbeni jutalmazása
• A kitûnô tanulók könyvjutalmazása
• A megyei, országos tanulmányi versenyeken
kimagaslóan teljesítô diákjaink könyvjutalmazása
• Sporteszköz vásárlása
Köszönjük minden támogatónknak, hogy felajánlását
alapítványunkhoz juttatta el.
Várjuk felajánlásaikat, hogy fôbb célkitûzéseinket a
továbbiakban is meg tudjuk valósítani, ezáltal diákjainkat motiváljuk a szabadidô kellemes, hasznos,
építô jellegû eltöltéséhez.

Táncsics Alapítvány Kuratóriuma
2370 Dabas, Szent István tér 2.
Adószám: 18674657-1-13

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

Tehetségnap a Gyóni Géza
Általános Iskolában
2008. szeptember 12-én
délelôtt egy továbbképzés keretében a tehetséges gyerekekrôl tartottunk konferenciát. A dabasi általános iskolákban
tanító pedagógusok dr.
Csermely Péter professzor érdekfeszítô elôadását hallgathatták meg
a tehetségrôl, annak felfedezésérôl, kibontakoztatásáról. A szünetben
feltálalt szerény vendéglátás alatt kellemes eszmecseréket folytattak
egymással a tanítók, tanárok. A délelôtt második részében az iskolák
képviselôi beszámoltak intézményük tehetségápoló tevékenységérôl. A
hétköznapi gondok megoldása mellett abban mindannyian egyetértettünk, hogy az oktatási intézményekben kiemelt szerepet kell biztosítanunk a tehetségek felkutatására, majd gondozására.
Iskolavezetés

A Sári Rétesház nyitva tartása:
Hétfô–péntek: 15.00–19.00
Szombat–vasárnap: 10.00–19.00
Elérhetôségek:
Telefon: 06-29/364-401
Probléma esetén hívható telefon: 06-70/57-45-676
E-mail: sarireteshaz@dabas.hu • www.sarireteshaz.hu
Cím: 2371 Dabas, Mánteleki út 3/D
2008. október
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Fotó: Szente Vargáné Mohácsi Edit

Kiállítás
Házunk – Hazánk
címû fotópályázat
zsûrizett képeinek kiállítása
Megtekinthetô:
2008. október 10.
(H.–P.: 9.00–17.00 óráig)
Hétvégén elôre egyeztetett idôpontban
Helyszín: Kossuth Ház Galéria

november 15. szombat
Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub
programjai: október 19. vasárnap
november 8. szombat
Dabas és Térsége Látássérültek
Egyesülete
Klubnap: október 6. hétfô
november 3. hétfô
Baba-Mama Klub
Október 7. kedd – elôadó:
Pásztorné Csébi Orsolya szociológus
Október 21. kedd – Bébi hordozó
kendô kötésének bemutatása
FotóSokk
Október 7. kedd; október 21. kedd

KÜLKAPCSOLATAINK

Fotók: Karlik Dóra

Amerikai küldöttség Dabason

2008. szeptember 18. és 29. között Dabas
Város Önkormányzata az Egyesült Államokból, Virginiából érkezett küldöttséget
látott vendégül. A látogatás elôzménye,
hogy Kôszegi Zoltán polgármester meghívta Staunton város képviselôit Dabasra,
amikor a tavaly ôszi amerikai látogatás során az amerikai település vezetôi fogadták
a dabasi küldöttséget a városházán.
A meghívásnak eleget téve négy fô, azaz
két házaspár érkezett városunkba, Debbie
Metz, Dave Metz, Deb Halasz, valamint

Jim Halasz. Ami a vendégek által képviselt
szervezeteket illeti, Dave Metz Staunton
alpolgármestere, Jim Halasz pedig
Staunton városmenedzsere. Debbie Metz
pedig a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola amerikai partneriskolájának, a Blue
Ridge Community College igazgatótanácsának (ami fenntartói testületet jelent)
tagja.
Az amerikai küldöttség programját a
Polgármesteri Hivatal állította össze, azonban a programszervezés a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola munkatársainak
aktív részvételével zajlott. A látogatás bemutatkozó, ismerkedô jellegû volt, hiszen a
tavaszi és ôszi rövid találkozás nem tette lehetôvé egymás megismerését. Éppen ezért
az Önkormányzat célja kettôs volt: a lehetôségekhez mérten hazánk és Dabas alapos bemutatása, valamint a dabasi intézmények, vállalkozások számára amerikai kapcsolat kialakítása. További cél ugyanis az

együttmûködés kereteinek kialakítása nemcsak a két város önkormányzata, hanem intézmények, vállalkozások, kulturális egyesületek vonatkozásában is. Ezzel összefüggésben nem volt véletlen az idôzítés sem,
hiszen a Dabasi Napok keretében a legtöbb
kulturális rendezvényen, mûvészeti eseményen, kiállításon részt vettek vendégeink,
ahol a dabasi vállalkozókkal, mûvészekkel,
diákokkal találkoztak.
Sor került továbbá üzletember-találkozóra, dabasi vállalkozások telephelyeinek
helyszíni látogatására, illetve a városi oktatási és kulturális intézmények bemutatására. A vendéglátás – számos visszajelzés
alapján – sikeresnek bizonyult, amit az is
igazol, hogy Staunton Város Képviselôtestülete kinyilvánította a testvérvárosi viszony létrehozásának szándékát.
A két önkormányzat képviselôi áttekintették a konkrét együttmûködési lehetôségeket, amelyek részletes kidolgozása a közeljövôben kezdôdik meg; komoly
esély mutatkozik például tanár- és diákcsere programok megvalósítására Dabas
és Staunton között. Bizonyosan állítható,
hogy az együttmûködés további kiaknázását Dabas város minden lehetséges eszközzel segíteni fogja, hiszen nem sok településre igaz Magyarországon, hogy
amerikai testvérvárossal büszkélkedhet.
Minden ilyen típusú kapcsolatot azonban
maguk a polgárok töltenek meg tartalommal, így Dabas Város Önkormányzata
köszönetet mond a dabasi embereknek,
hogy munkájukkal sokan és sokat segítettek a vendégek programjának emlékezetessé tételében.
Halász József
Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola

Hivatalos kiküldetés Kínában
Hivatalos küldöttség tagjaként, gazdasági és kulturális kapcsolatépítô program keretében egy hetet
töltöttem két kínai nagyvárosban: a világ egyik legdinamikusabban fejlôdô és a távol-keleti ország
gazdasági teljesítményének 30%-át nyújtó, húszmilliós metropoliszban, Sanghajban és a 2008-as
olimpiának otthont adó kínai fôvárosban, Pekingben. Az utazás a Gyáriparosok Országos Szövetsége Pest megyei elnökének szervezésében zajlott le, amelyen én a Cegléd–Dabas térségében létrehozott és a Regionális Munkaügyi Központ által is támogatott klaszter mint befektetési övezet egyik
képviselôjeként vettem részt. A hét folyamán több tárgyalásra és személyes tapasztalatcserére is sor
került. Reményeim szerint ezek a találkozók a világ legnépesebb, hihetetlen tempóban fejlôdô országának gazdasági, oktatási és kulturális szereplôivel való együttmûködés alapjául szolgálhatnak.
Hajba Tamás sanghaji fôkonzultól már a hazaérkezést követô napokban visszajelzést kaptam a gyakorlati együttmûködés várható területeirôl.
Az utazás egyes részleteirôl és a kapcsolatfelvétel várható eredményeirôl a lap késôbbi számaiban részletesen beszámolok.
Kôszegi Zoltán polgármester
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Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselôtestülete 2008. szeptember 18-i ülésén elfogadta Dabas Város 2008. évi költségvetésérôl szóló 2/2008. (II. 27.) rendeletének
módosításáról szóló 41/2008. (IX. 18.) számú, 42/2008. (IX. 18.) számú és 43/2008.
(IX. 18.) számú önkormányzati rendeleteit.
A testület elfogadta a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól
szóló 42/2007. (XI. 28.) számú rendelet
módosításáról szóló 45/2008. (IX. 18.) számú önkormányzati rendeletet, illetve a
„Bursa Hungarica” Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának
szabályairól szóló 44/2008. (IX. 18.) számú
önkormányzati rendeletet. A testület döntött
arról, hogy Dabas Városa csatlakozik a Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához,
továbbá megválasztotta a Bursa Hungaricát
elbíráló ad hoc bizottság tagjait 5 évre.
A képviselôk elfogadták az Önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról készült
tájékoztatót. A testület a Kossuth Lajos Általános Iskolában az úszásoktatás zavartalan
lebonyolítására 0,5 fô státust biztosított a
2008/2009-es tanévre.
A testület határozatlan idôre engedélyezte a Dabas-Gyón FC részére a „DabasGyón” név felvételét és használatát.

A Képviselô-testület Dabas Város Önkormányzata Hivatásos Tûzoltósága önkormányzati tûzoltóparancsnokává 2008.
szeptember 19. napjától határozatlan idôre
Velikovszki Zoltánt nevezte ki.
A pályázatokkal kapcsolatos döntések között a képviselôk határoztak arról, hogy az
Önkormányzat a Közép-Magyarországi Operatív Program „Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására” címû intézkedés keretében megítélt 352 293 948 Ft támogatáshoz 39 143 772 Ft saját forrást biztosít. A pályázat célja a 2. sz. Napköziotthonos Óvoda Bóbita tagóvodájának új akadálymentes épületének környezetbarát üzemeltetést lehetôvé tévô építése a hozzákapcsolódó eszközbeszerzéssel és szakmai fejlesztéssel. A fejlesztés megvalósulási helye:
Dabas, Szent István út 34.
A képviselôk határoztak arról, hogy a
Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány által fenntartók számára kiírt eszközfejlesztési pályázatra 2 000 000 Ft
összeg erejéig nyújt be az Önkormányzat
pályázatot, 400 000 Ft önrész vállalása
mellett.
A testület döntött arról, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújt be a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács
által meghirdetett „2008. évi Terület- és
régiófejlesztési célelôirányzat decentralizált területfejlesztési programjának (TRFC)

támogatására”. A pályázat tárgya: Társadalmi összefogás a dabasi Vásártér kerítésének felújítására. Az igényelt támogatás
3 000 000 Ft, saját forrás 750 000 Ft.
A döntéshozók elfogadták a 2008-ban
benyújtott és a jelenleg készülô pályázatokról szóló tájékoztatót.
A Képviselô-testület a gumikerekes kisvonat beszerzése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívás és dokumentáció alapján az érvényes ajánlatot benyújtó CLASSIC MOTORS MÉRNÖKI KFT.
(2027 Dömös, Kossuth Lajos út 28.) ajánlatát fogadta el és nyilvánította az eljárás nyertesének.
A testület ingatlanokkal kapcsolatos döntései között engedélyezte a Dabas, Bartók
Béla u. 61. szám alatti, 2519/1 hrsz.-ú
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelôintézet
használatában lévô ingatlanvagyon – tárgyi
eszközként történô térítésmentes átadását
az intézmény részére 2008. október 1-jétôl.
A testület támogatta a Wellis Magyarország
Kft. által tervezett Dabas-Sári, Mánteleki út
0417 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítandó
3200 m2-es csarnok megépítését.
A képviselôk javaslatot tettek Pest Megye
Díszpolgára címre, továbbá Pest megye
egyéb kitüntetéseire. Ezt követôen a Képviselô-testület zárt ülésen szociális tárgyú fellebbezéseket bírált el.
Dr. Kozák Beatrix

Fotók: Karlik Dóra

Köszönet a Gordiusznak!

Járda, kerékpárút és
mûfüves pálya átadása
Végéhez közelednek a Sári és Dabas között épülô járda és kerékpárút építési munkálatai. Értesüléseink szerint az útszakasz hivatalos átadására október 15-én kerül sor. Ugyancsak jó ütemben
halad a sári mûfüves pálya építése. A múlt havi nehézségek ellenére az új sportlétesítmény elkészülte a hónap második részére
várható. Ha az idôjárási viszonyok kedvezôek lesznek, a mûfüves
pálya átadása október 22-én esedékes.

Tisztelt Olvasók!
Ezúton szeretném a dabasi-szôlôsi városrész közössége
nevében megköszönni a GORDIUSZ Kft. vezetôjének,
Molnár Jánosnak azt a nagylelkû felajánlását, mellyel lehetôvé tette, hogy a Civil Közösségi Ház udvarán több
mint 60 négyzetméternyi területet térbeton burkolattal
fedjünk le. Az általa felajánlott több mint 50 000 Ft értékû betont 2008. szeptember 6-án több generáció közös
összefogásával dolgoztuk el azon a területen, ahol gyakran tartunk szabadtéri programokat. Köszönjük továbbá a
segítôk között Cs. Kovács Istvánnak, id. Feldman Lászlónak, Mészáros Jánosnak, Petyus Attilának, Petyus Zoltánnak és Pekl Józsefnek az önkéntes, közösségi munkáját.
Összefogással és önzetlen segítséggel még ma is fontos eredményeket érhetünk el, csak hinnünk kell benne.
Dabasi-Szôlôsi városrész közössége nevében:
Feldman László
Civil Közösségi és
Mûvelôdési Ház vezetôje
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Közbiztonsági hírek
2008. szeptember hónapban Dabason összesen 35 bûncselekmény
vált ismertté. Ezek közül 25 alkalommal személyek javai elleni
bûncselekményt követtek el, amelyek közül 15 lopás és 5 betöréses
lopás volt. A közlekedési bûncselekmények terén az elmúlt hónapban 4 alkalommal ittas jármûvezetés, 2 alkalommal pedig közúti
baleset okozása miatt kellett nyomozást elrendelni.
Szeptember hónapban Dabas illetékességi területén 1 könnyû
sérüléssel, illetve 2 anyagi kárral járó közlekedési balesetnél intézkedtek az egyenruhás kollégák.
Készüljünk fel a télre!
Rövidesen beköszönt a tél, ezzel óhatatlanul együtt jár a közlekedési és az útviszonyok megváltozása is. Reggelente már elôfordultak itt-ott ködfoltok, túlvagyunk az elsô fagyos reggelen. Az utak
páralecsapódástól nedvesek, melyek az erdôs, fás területeken átvezetô szakaszokon le is fagyhatnak. Épp ezért kérem Önöket, hogy
készüljenek fel a téli útviszonyok melletti vezetésre, készítsék fel
jármûveiket is a megváltozott idôjárási és útviszonyokra, hogy ne
érje induláskor vagy az úton olyan meglepetés, amely a közlekedés
biztonságának rovására mehet.
Rövidülnek a nappalok, délután öt órakor már besötétedik, tehát
használnunk kell a jármûvek világítását. Elôtérbe kerül a régi szlogen: „Látni és látszani”. Ellenôrizzük le a világító- és jelzôberendezéseket, a helyzetjelzô lámpákat, hiszen ezek hiányát nyáron, amikor
késôn sötétedik, nemigen vesszük észre. Ellenôriztessük le a fényszórók beállítását, hiszen egy jól beállított fényszóró, amely kellô
távolságra világít, adott esetben kerékpáros vagy gyalogos életét
mentheti meg azzal, hogy idôben láthatóvá válik a vezetô számára.
Szintén a jó kilátást növeli a megfelelô állapotú ablaktörlô lapát.
Cseréljük ki az ablakmosó tartályban lévô nyári szélvédômosó
folyadékot vagy vizet fagyálló folyadékra, mert hiába új az ablaktörlô lapát, ha befagyott a mosófolyadék a tartályba. A napi karbantartáshoz kell hogy tartozzon a világítótestek tisztán tartása.
Ellenôriztessük le az akkumulátor állapotát, elektrolittal való
feltöltöttségét, töltöttségi fokát, tárolóképességét. Télen sokkal
több elektromos fogyasztót használunk az autókban, amelyek nagy
terhelést jelentenek az akkumulátornak. Ha el van hanyagolva, ezt
meg is „hálálja” egy hideg reggelen, amikor az indítókulcs elfordításakor csak hunyorgó mûszerfallámpákat látunk és egy halk kattanás hallatszik az indítómotor felôl, de az autó nem indul.

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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Ha már jól látunk és minket is jól látnak, az autó is elindult elsô
indításra, fontos, hogy az úton maradjunk és meg is tudjunk állni, ha
szükséges. Ezzel elérkeztünk a gumiabroncsokhoz és a futómûhöz.
A nyári gumiabroncsokat lassan idôszerû lecserélni télire. Hogy
miért olyan fontos ez? A nyári gumiabroncs a 7 °C alatti hidegben
megkeményedik, tapadási tulajdonsága nagymértékben csökken,
ezáltal a gépkocsink féktávolsága megnô. Továbbá a téli abroncsoknál nagyobb a futófelület gumibordázata, ezzel is növelve a tapadást.
A megfelelô minôségû gumival felszerelt kerekek is csak akkor
érnek valamit, ha jó az úttal való kapcsolatuk. Ellenôriztessük le a
lengéscsillapítókat és a futómûvet, továbbá a fékek állapotát sem
árt ellenôriztetni. Kiemelném a kézifék ellenôrzését, ugyanis a sérült kézifékhuzalba bejuthat a víz, az megfagyva kellemetlen perceket tud szerezni a reggeli induláskor.
És még egy fontos dolog: a kipufogórendszer állapota. Télen
ritkán közlekedünk letekert ablakokkal, ezért ha a kipufogórendszer tömítettsége nem megfelelô, a kipufogógáz a karosszéria nyílásain bejuthat a zárt kocsiszekrénybe, ami hosszabb úton, esetleg
városi dugóban araszolva fejfájást, koncentrációcsökkenést,
rosszullétet is okozhat.
A kerékpárosok figyelmét is felhívnám arra, hogy szereljék fel
jármûveiket elöl és hátul világítóberendezéssel, sôt javaslom a küllôprizmák alkalmazását is. Az iskolába kerékpáron járó gyermekek
biciklijére a szülôk még nagyobb figyelmet fordítsanak. Mindenképp legyen rajta elöl és hátul is prizma a lámpákon kívül. A gyalogosan közlekedô gyerekek iskolatáskáira – ha nincs rajta gyárilag –
ragasszunk fényvisszaverô matricát, vagy különbözô formájú,
kifüggeszthetô fényvisszaverôket. De a legjobb megoldás a kerékpárokon is használt, kis villogó LED-es lámpa, amit rá lehet csíptetni az iskolatáskára, és több száz méterrôl is látható.
A KRESZ-módosítást követôen lakott területen kívül, éjszaka és
korlátozott látási viszonyok között a gyalogosoknak, kerékpárosoknak kötelezô a láthatósági mellény viselete. Ez vonatkozik a gépkocsi utasaira is, ugyanis ha a gépkocsi mûszaki hiba vagy bármi ok
miatt megáll, az utasok kiszállnak, már gyalogosnak minôsülnek,
így vonatkozik rájuk a fenti szabály. Ezért célszerûnek tartom, ha a
jármûvekben a szállítható személyek számának megfelelô darabszámú láthatósági mellény van elhelyezve. Ezek is pár száz forintért megvásárolhatók és amellett, hogy a gyalogosok, kerékpárosok
életét megmentheti, egy közúti ellenôrzés során jelentôs bírság
megfizetése alól mentesíti azt, aki rendelkezik mellénnyel.
Somodi Sándor r. százados

Pályázati kiírás
Dabas Város Önkormányzata Hivatásos Tûzoltósága
(Dabas, Szent István út 47.) pályázatot ír ki:
Közalkalmazotti munkaviszony létesítésére,
technikai-anyagi-pénzügyi elôadói munkakörre
Pályázat feltételei:
• Felsôfokú iskolai végzettség • B kategóriás jogosítvány
• Munkavédelmi középfokú vagy felsôfokú végzettség
Érdeklôdni lehet:
• telefonon: 06-29/560-020 • személyesen a tûzoltóságon
• www.kszk.gov.hu honlapon
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötések
10 éve (1998-ban) kötöttek házasságot:
október 3.
Vitvindics Zoltán–Lukács Magdolna
október 24.
Szabó István–Kecskés Krisztina
Jarábik Pál Zsolt–Kovács Andrea
20 éve (1988-ban) kötöttek házasságot:
október 7.
Nagy Zoltán–Fiedler Ilka
Majeczki István–Volenszki Erzsébet
október 8.
Horváth Balázs–Krigel Anikó
október 22.
Faragó Tibor–Zsákai Ildikó
október 28.
Fekete Attila–Gogolák Mária
25 éve (1983-ban) kötöttek házasságot:
október 1.
Balogh Lajos–Kovács Erzsébet
október 7.
Volenszki József–Sztancsik Gizella
Bukovszki József–Szlomonyecki Magdolna
október 14.
Zsákai József–Kosiba Klára
október 15.
Majeczki Gábor–Korcz Ildikó
Majeczki József–Harsányi Margit
október 21.
Lacza János–Egerszegi Erika
október 22
Pataki József–Pogány Piroska
október 28.
Nyúl Gyula–Forczek Terézia
Szabados László Gábor–Puskás Erika
október 29.
Kancsár István–Liska Edit Mária
30 éve (1978-ban) kötöttek házasságot:
október 6.
Pintér Lénárd–Lovistyek Ilona
október 13.
Nagy János István–Balog Terézia
október 14.
Pelikán Péter–Ujvári Zsuzsanna
Duhaj László–Batuska Ilona
október 20.
Kecskés András–Herbert Margit
Malecz József–Pacsirta Teréz
október 21.
Szanyi István–Jurászik Mária
Cserna Zoltán–Udvari Ilona
Balogh István–Opóczki Zsuzsanna
október 28.
Farkas István–Volenszki Kamilla
László István–Harsányi Erzsébet
40 éve (1968-ban) kötöttek házasságot:
október 4.
Danyis János–Pucsinszki Kamilla
október 19.
Garajszki János–Kecskés Julianna
Magyar Sándor–Papp Erzsébet
október 26.
Lantos István–Balázs Terézia
Egerszegi András–Szmetana Mária
Mészáros János–Kovács Julianna
50 éve (1958-ban) kötöttek házasságot:
október 25.
Czene István–Murárik Erzsébet
október 27.
Kecskés Tamás–Szabó Julianna
Bennárik Lénárd–Mráz Ilona
október 28.
Talapka János–Szmrek Ilona
Szabó Miklós–Garajszki Ágnes
október 30.
Fekete János–Fabók Etel
2008. szeptember hónapban kötöttek házasságot:
szeptember 2.
Balázs Péter–Gyôri Éva Rebeka
szeptember 5.
Krenkó Róbert–Illés Melinda
szeptember 6.
Seprûs Zoltán–Konczik Anita Erzsébet
Velikovszki Zsolt–Csinos Mária
Vojna Zsolt–Kovács Tímea
szeptember 10.
Velkei Károly–Tóth Márta
szeptember 12.
Berényi Ferenc–Lakatos Tünde
Slezák Ferenc–Lacza Erika
Bese János–Juhász Renáta

szeptember 13.
szeptember 20.

Rapcsák János–Virág Aranka Ágnes
Tamás Norbert–Varga Melinda
Bäcker Tamás–Turán Katalin Viktória
Kosztolányi Zsolt–Lajos Mónika Csilla
Tar Zoltán–Harsányi Szilvia
Bodnár Csaba–Bognár Zsuzsanna
Felhô István–Buzási Izabella

szeptember 26.
szeptember 27.
szeptember 29.

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Újszülöttek
Név
Volentér László
Jarábik Zsófi
Farkas Bence
Kardos Jázmin
Sikari Panka
Szabó Levente
Turcsány Jázmin
Gyúró László
Gerlicze Zalán
Horváth Jázmin
Makai Dániel
Szabó Bence Marcell
Pajor Fanni
Laczkó Petra
László Laura

Születési idô
2008. 08. 05.
2008. 09. 02.
2008. 09. 02.
2008. 09. 03.
2008. 09. 04.
2008. 09. 06.
2008. 09. 08.
2008. 09. 12.
2008. 09. 15.
2008. 09. 15.
2008. 09. 17.
2008. 09. 22.
2008. 09. 24.
2008. 09. 24.
2008. 09. 28.

Anyuka neve
Béres Anna
Kovács Andrea
Szágos Andrea
Molnár Krisztina
Germani Anna
Tímár Katalin
Radics Tímea
Molnár Csilla
Palló Krisztina
Varga Anett
Makai Anna
Kovács Ágnes
Pajor Krisztina
Szônyi Edina
Sinkó Zsuzsanna

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név
Mátyus Gyuláné
Gáspár Jánosné
Szabados Istvánné
Kajdácsi Árpádné

Születési idô
1916. 10. 20.
1915. 10. 13.
1914. 10. 10.
1914. 10. 14.

Életkor
92
93
94
94

Isten éltesse Önöket sokáig!
Halottaink
Név
Születési idô
Halálozás idôp.
Farkas Balázs
1962. 07. 04.
Buzás Géza
1937. 09. 06.
Bartuszek Istvánné (Szabó Éva)
1947. 09. 25.
Varga Lászlóné (Gogolyák Olga)
1920. 03. 17.
Bukovszki Benedekné
(Suhajda Terézia)
1945. 09. 25.
Garajszki Antal
1920. 01. 14.
Prigyeni Péter
1952. 05. 31.
Balogh Ferencné (Czakó Ilona)
1931. 02. 28.
Kocsis József
1943. 03. 31.
Gebura László
1943. 07. 21.
Wágner Józsefné (Ungor Margit)
1932. 10. 22.
Jakab Istvánné (Párványik Anna)
1922. 05. 12.
Farkas János
1955. 03. 26.
Sikari Lénárdné (Janicsák Ilona)
1919. 11. 15.

2008. 06. 07.
2008. 08. 25.
2008. 08. 26.
2008. 08. 31.
2008. 09. 03.
2008. 09. 04.
2008. 09. 08.
2008. 09. 09.
2008. 09. 12.
2008. 09. 12.
2008. 09. 12.
2008. 09. 16.
2008. 09. 16.
2008. 09. 20.

Osztozunk a családok gyászában.
2008. október
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Emberség, korrektség, barátság
A GYIÖK az idén elôször adta át az Év Dabasi Diákja díjat a Dabasi Napok Tehetség Napján, a Dabasi Talentumok
gáláján. A két kitüntetettel, Valentyik Annával és Kotán Gáborral készítettünk interjút ebbôl az alkalomból.

FELDMAN LÁSZLÓ: Anna, a közelmúltban kaptad meg az Év Dabasi Diákja kitüntetô címet, milyen érzés diák díszpolgárnak lenni?
VALENTYIK ANNA: Elsôsorban megtisztelô. Minden március 15-én tudatosult bennem, hogy szeretnék egyszer
Dabas díszpolgára lenni. Persze láttam,
hogy ehhez még sok mindent kell „letennem az asztalra”. Így az érzés, hogy
saját korosztályomban mindez megvalósult, nagyon megtisztelô.
F. L.: Hosszú ideje városunk közéletének egyik meghatározó szereplôje vagy,
elôadóként, mûsorvezetôként egyaránt
megállod a helyed. Mikor kezdtél verselni,
énekelni, és hol léptél fel elôször nagyobb
plénum elôtt?
V. A.: Az elsô verset anyukámmal tanultuk, ha jól emlékszem Petôfi Sándor: Arany Lacinak címû alkotása volt.
Azután a Falu végén kurtakocsma következett és ettôl kezdve nem volt megállás. Az általános iskolás éveim alatt
Dormány Márti néni volt az, aki nem
hagyta, hogy elvesszek. A Kossuth Lajos Általános Iskolában színjátszó szakkörre jártam, melynek vezetôje Kotán
Terike néni volt. Vele kezdôdött az
igazi munka. Miután felvételt nyertem
az ócsai Bolyai János Gimnázium és
Kereskedelmi Szakközépiskola hatosztályos gimnáziumába, a Múzsák
Mûvészeti Iskola színjátszószakkörében
okultam. Kapui Ágota tanárnô vezetésével gyönyörû élményben volt ré-
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szünk. Egy jól összeszokott, hálás banda jött össze. Együtt bármilyen fellépést megoldottunk, minôségi módon.
Persze itt már a mûvészi mozgással is
próbálkoztunk. Ambrus Gizella volt az,
aki mindebben segítségünkre szolgált.
Ágota néni után egy új ember mutatott
meg nekünk új dolgokat, új technikát a
kimeríthetetlen szakmából. Szalóky
Dániel rendezô egészen máshogy közelítette meg mindazt, amirôl eddig tanultunk. A gimnáziumban is mindig támogatott osztályfônököm, Hortvárthné Gyovai Melinda Kinga és Zsadányi
László igazgató úr. Azért Ágota nénihez mindig visszajártam. Az ének és a
népzene szeretete is anyukámmal kezdôdött. Ô is szeret énekelni a mai napig, és a népzene elvarázsolja. Ezt a jó
szokást én is örököltem. De az éneklés
technikáját, elméletét a Sugár Rezsô
Zeneiskolában sikerült, úgy-ahogy
megtanulnom. Dömök Virág tanította
a szolfézst, vele sok célratörô gyakorlatot végeztünk. Mindezt azért akartam
leírni, mert a fenn említett emberek
nélkül nem én lennék a riportalany.
F. L.: Nagyon sokat számít az életünkben az a családi háttér, ami biztonságot ad,
támogat, segít és fejleszt. Mik a számodra
legfontosabb értékek, élmények, amelyeket
a családod biztosított számodra?
V. A.: Hála a jó istennek az egész
családom támogat és szereti, amit és
ahogyan mûvelek. Egy csendes és óriási tudású apa, egy harsány, „minden lében kanál”, óriási tûrôképességgel rendelkezô, csodálatos anya és végül egy
nagyszájú, jó gondolkodású, jó humorú, igazi kritikus húg jutott nekem. Nagyon szeretem ôket, és nagyon köszönök nekik mindent ezúton is.
F. L.: Számos dologgal foglalkoztál
már ifjúkorod ellenére is, melyik jelentette
számodra a legnagyobb kihívást?
V. A.: Valóban néptáncoltam, aerobicoztam, páros táncra, majorette-re
jártam, kosárlabdáztam, hegedültem,
szolfézsra jártam, színjátszóztam és
verseket tanultam rendszeresen. A legnagyobb kihívás az volt számomra,
amikor valamelyikrôl le kellett monda-

nom, a másik tökéletesítése vagy tanulmányaim miatt.
A gimnáziumban a diákönkormányzat elnökeként nem mindenkinek nyertem el a rokonszenvét. Ezzel nehéz volt
megbirkóznom. Dabas elsô ifjúsági
polgármestereként az érdektelenséggel
volt nehéz megküzdeni és egy tipikus
mentalitással.
Más munkáját mindenki nagyon
könnyen ócsárolja, de új ötletet nem
tudnak mondani.
F. L.: Mi az, ami mostanában leköti a
mindennapjaidat?
V. A.: Megpróbálom a maximumot
teljesíteni az iskolában, készülök a felvételire, dalokat, verseket memorizálok, szinkronszínészetet tanulok. Barátom zenészemberke, így folyamatosan
próbálunk alkotni valami „hagyományôrzôset”. Közben a barátaimmal is próbálok elegendô idôt tölteni.
F. L.: Ha most lehetôséged volna kívánni valamit, ami azonnal valóra válik, mi
lenne az?
V. A.: Úgy gondolom, minden téren
„ott van a kutya elásva”, hogy nincs
igazság sehol sem. Mindenhol ott vannak a kétszínû, aljas gazemberek. Nem
azt kívánnám, hogy ne legyenek, különben nem értékelnénk az egyenes,
ôszinte, tisztelettudó embereket. Inkább azt kívánnám, hogy tanuljanak a
saját hibáikból, s végre ne a pénz és az
ego legyen elsôszámú, hanem az emberségesség, korrektség, barátság és a
szeretet.
F. L.: Nagyon céltudatos, és szilárd értékrendû embernek ismertelek meg, mit
üzensz az újságon keresztül a dabasi fiataloknak?
V. A.: Szeretném, ha értékelnék mindazt, ami körülöttük van, többet olvasnának, megtanulnák, mi az a tolerancia, empátia, és végül azt kérném tôlük, ha bármilyen problémájuk vagy ötletük van, keressék fel a GYIÖK képviselôit, engem is
nyugodtan lehet zargatni. Tanuljanak
meg kitörni a zárt gubóból és egyenes,
értelmes, kreatív emberekké válni.
F. L.: Köszönöm a beszélgetést!
V. A.: Köszönöm a lehetôséget!

FIATALOK ROVATA

„Elképzelni sem mertem, hogy engem ér a megtiszteltetés”
Beszélgetés Kotán Gáborral, az Év Dabasi Diákja díj kitüntetettjével

FELDMAN LÁSZLÓ: Gábor, a te számodra
sokszorosan is sikeresnek bizonyult a Dabasi Tálentumok döntôje, hiszen jól szerepeltél a verseny több kategóriájában, és megkaptad az Év Dabasi Diákja kitüntetés általános iskolás fokozatát is. Számítottál rá,
hogy te leszel az egyik elsô ifjú kitüntetett?
KOTÁN GÁBOR: Teljesen meglepetésként ért a hír. Tudtam róla, hogy
lesz díj, de elképzelni se mertem volna,
hogy engem érint ez a megtiszteltetés,
hogy én kapom meg a díjat.

F. L.: Jelent-e változást az életedben a
díj? Hogyan fogadták az iskolatársaid, barátaid?
K. G.: Örömmel tölt el, de ugyanúgy
élem mindennapjaimat, mint ahogy eddig. Ismerôseim természetesen gratuláltak az eredményhez.
F. L.: Nagyon fiatal vagy, de biztosan
számtalanszor kérdezték már, hogy mik a
céljaid, mi szeretnél lenni néhány év múlva?
K. G.: Zenei pályafutáson gondolkozom, ugyanis zenélni nagyon szeretek,
de ebbôl anyagi problémáim adódnának. De ezt még nem tudom. A reáltantárgyak is érdekelnek. Egyelôre törekszem arra, hogy valamennyi tantárgyból jó eredményem legyen.
F. L.: Mindazok mellett, amit aktív
közösségi emberként felvállalsz, mivel foglalkozol szívesen a szabadidôdben?
K. G.: Gitározom az Odin nevû zenekarban, s ez elég sok idômet igénybe
veszi szerencsére, fôleg, hogy most
kezdôdnek a fellépéseink, és ez nagyon
sok munkával jár, ha azt akarjuk, hogy a
koncertünk eredményes legyen. Emellett klasszikus gitárt tanulok a zeneiskolában, és ha tehetem, néha sportolok
is, futok és kerékpározom.

Jutalomkirándulás Révfülöpre
Az idei Dabasi Talentumok vetélkedô dobogósaiként egy révfülöpi jutalomkiránduláson
vehettünk részt. Péntek reggel a Polgármesteri Hivataltól indult a buszunk, a szervezôvel, Kotán Terike nénivel az élén Révfülöp
felé. A gyülekezôkor csupa ismerôs arcot fedeztünk fel, mégis sokan idegenek voltunk
egymásnak. ,,Igen, ô az a lány, aki azt a bizonyos mesét mondta, ô pedig énekelt, ez a
fiú táncolt, az a lány szavalt...” – gondoltuk,
de egyebet nemigen tudtunk. Nem sokáig
volt így, hiszen már az úton megkezdôdött
az ismerkedés. Állomásról állomásra közelebb kerültünk egymáshoz. Az elsô ilyen állomás Pákozd volt, ahol a II. világháború hôsei emlékére állított Doni kápolna elôtt tettük
tiszteletünket. Épp indultunk volna tovább,
mikor két, I. András király korabeli lovagruhába öltözött íjászt pillantottunk meg. Nem

hagyhattuk ki, hogy le ne fényképezkedjünk
velük, de ha már így összetalálkoztunk, akkor miért ne próbálnánk ki mi is az íjakat?
Következô állomásunk a várpalotai Trianon Múzeum volt (az ország egyetlen Trianon-múzeuma.) A sok érdekes, a témát
szemléletesen, elgondolkodtatóan bemutató terem még a legkisebbeket is megérintette. Nagyvázsonyban pedig a Kinizsi-vár
tetejérôl elénk táruló kilátás kápráztatott el
minket. Kiderült, hogy a várat nem védekezô bástyaként, hanem lakóhelynek építették. Végül megérkeztünk Révfülöpre,
ahonnan a szállás elfoglalása után nagy sétára indultunk. A cél egy étterem volt, ahol
nagy örömünkre igazi magyar muzsikusok
fogadtak minket élôzenével. Innen a szállásra érve megkezdôdött az esti össznépi
mulatság. Ekkor kezdôdött el igazán a csa-

F. L.: Úgy gondolom, mindannyiunk
életében fontos, hogy felnézzünk azokra,
akik jó példával járnak elôttünk. Neked
van-e példaképed?
K. G.: Bátyám, Sanyi nagyon sokat
segített nekem, a zenében, és a versmondásban egyaránt, tôle tanultam
meg a gitáron az elsô fogásokat, ô volt,
akire felnéztem. Kedvenc gitárosom is
van, inkább kedvenc gitáros, mint példakép: John Petrucci, a Dream Theater
gitárosa. Gitárjátékával és dalszerzôi
egyéniségével nyûgözött le.
F. L.: Annától is megkérdeztem, tehát
neked is felteszem a kérdést, mit kérnél, ha
azonnal teljesülne egy kívánságod?
K. G.: Kívánnék mellé mindig kettôt.
F. L.: S végezetül, mit üzennél az újságon keresztül a társaidnak?
K. G.: Azt, hogy ha valami nem
megy egybôl, elôször lassan, lépésben
kezdjék el gyakorolni, bármirôl is, legyen szó, aztán már menni fog gyorsan
és pontosan is. Legyenek kitartóak és
munkájukat örömmel és lelkiismeretesen végezzék el.
F. L.: Köszönöm az interjút!
Feldman László
pat összekovácsolódása. Mindenki mesélt
magáról, aztán játszottunk, énekeket, táncot tanultunk. Az estét végül a kalandos éjjeli túra zárta. Másnap a Tihanyi Apátság
megtekintése után a balatonfûzfôi bobpályával zárult a programsor. Az idôsebbek
ezután még a kalandparkban is fitogtathatták bátorságukat. Ez a park egy több méter
magasan, kötelekbôl és fa elemekbôl épített akadálypályából állt. Míg egyikünk a
tériszonya ellen küzdött a magasban, addig a többiek lentrôl szurkoltak neki. Hazafelé a buszon pedig már egy lélekkel énekeltük a tanult dalokat. A móka és jókedv a
tetôpontra hágott. Olyannyira, hogy Dabasra érve még a leszálláskor is daloltunk. Azt
hiszem, mindannyiunk számára nagy élmény volt a kirándulás által megismerni
egymást. Új barátságok, ismeretségek kötôdtek. Érdekes volt a produkciókon kívül
egy kicsit egymás életébe is bepillantani.
Vízer Rita
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Nagyköveti fórum
Baróti Testvérvárosi Találkozó 2008. szeptember 22–28.

Erdélyi testvérvárosunk meghívására részt vettünk egy sikeres
európai uniós pályázat nyomán megvalósult „nemzetközi” Testvérvárosi Találkozón. A rendezvény nemzetközisége kissé speciális
volt, hiszen magyarországi városok, egészen pontosan Zirc, Budafok és Dabas, valamint Barót vettek részt benne. Tehát ez inkább
a magyarság határokon átívelô egymásra találásáról szólt. A dologhoz hozzátartozik az is, hogy tavaly októberben a mi azonos típusú rendezvényünkön részt vett egy baróti csapat, s annak vezetôi
már akkor „rákaptak a dolog ízére” és jelezték, hogy a jövôben ôk
is szeretnének tetô alá hozni egy hasonló találkozót.
A fent említett városok maximum 9 fôs csapatokkal képviselték
településüket, amelynek tagjai valamely egyesület, intézmény vagy
iskola tagjai vagy diákjai voltak. A dabasi formációt 4 diák (2 fô a
Táncsics Mihály Gimnáziumból és 2 a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskolából), valamint a polgármesteri hivatal 3 munkatársa alkotta, akik munkájukból fakadóan a helyi ifjúság aktuális ügyleteivel
állnak kapcsolatban.
A második napon mindenki egy hosszabb, kb. egyórás prezentáció keretében mutatta be lakhelyét, annak építészeti, történelmi,
kulturális és egyéb értékeit, valamint az ottani rendezvényeket és
egyesületeket. Majd elôadások és kerekasztal-beszélgetések követ-

keztek helyi fiatalok részvételével az unióról, az EU-s továbbtanulási lehetôségekrôl, a magyarországi nyelvtanulási és használati
problémákról és az unión belüli fiatalokat érintô kérdésekrôl
egyaránt.
Megtekintettük a helyi táncos formációk elôadását is. Elsôként
az Erdôvidék Néptánccsoport, majd a Syncron tánccsoport szórakoztatott minket, késôbb pedig egy helyi, már CD-vel is rendelkezô rockegyüttes, a Dugó és a Haverock pengette lelkünk húrjait,
kemény muzsikaágyon tálalt tartalmas szövegeivel.
Kirándulásaink keretében pedig ellátogattunk Brassóba, az egykori szász városba. Jártunk Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban. Kézdivásárhelyre is benéztünk, amely Gábor
Áronról híresült el, hiszen 1848 decembere után itt folytatta az
ágyúöntést. Érdekes ide kívánkozó ténymorzsa, hogy összesen
64 ágyút öntött, ebbôl azonban napjainkban csak egyetlen egy létezik. Ennek egyik másolata Kézdivásárhelyen van a Céhtörténeti
Múzeumban, a másik pedig a Székely Nemzeti Múzeumban található, az eredetije pedig Bukarestben pihen. Ôszintén mondom, elolvasnám, mi van aláírva ékes román nyelven…!
A természeti gyönyörûségek megkörnyékezésére is volt lehetôségünk. Meglestük a Szent Anna-tavat, valamint ücsörögtünk a
Torjai Büdös Barlangban is.
Végezetül még azt emelném ki, hogy a határon belüli kapcsolatépítésünk szempontjából is gyümölcsözônek bizonyult a találka.
Ugyanis az itt köttetett ismeretségek nyomán szándékunkban áll
mind a zirci mind pedig a budafoki ifjúsági szervezetekkel, sôt akár
a polgármesteri hivatalokkal is kapcsolatba lépni, hogy a jövôben
kiépíthessünk valamilyen, elsôsorban a fiatalokat megcélzó együttmûködést. A fenti eseménysor tehát egyrészt hasznosnak bizonyult, másrészrôl pedig feledhetetlen élményekkel gazdagította
végtelen lelkünket. Köszönjük szépen, hogy a részesei lehettünk.
Kancsár Krisztián

Gimnazistáink az Óperenciás-tengeren túlon…
Idén nyáron, július 20. és 29. között a dabasi Táncsics Mihály Gimnázium néhány
tanulója a Pest Megyei Önkormányzat jóvoltából részt vehetett egy nemzetközi
nyári táborban.
A tábor helyszíne Untermassfeld volt,
Thüringia szép hegyei között Németországban. Velünk együtt lengyel, orosz, és
német diákok is meghívást kaptak a táborba, akikkel a tíz ott töltött nap alatt
szoros barátságot kötöttünk. Vendéglátóink rendkívül barátságosak voltak,
programokat szerveztek a kedvünkért, és
körbevezettek minket Schmalkalden és
Meiningen vadregényes tájain. Néhány
játékos program keretében megismertet-
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tek bennünket a környék történetével, érdekességeivel, valamint néhány ifjúsági
klubba is meghívtak, ahol bôségesen kínáltak számunkra ételt és italt.
Nagyszerûen éreztük magunkat az
egész csapattal, és mi is szolgáltunk egy

kis bemutatóval a többi táborozónak,
hogy megismerhessék hazánkat, Magyarországot. Bemutattunk nekik egy részletet az István a király c. rockoperából, népdalokat énekeltünk, és még képeket, leírásokat is mutattunk az ország nevezetességeirôl, Budapestrôl, Dabasról és iskolánkról.
Azt hiszem, az összes táborozó nevében állíthatom, hogy kiválóan éreztük
magunkat az alatt a tíz nap alatt, ami életre szóló élmény marad. Nagyon hálásak
vagyunk a Pest Megyei Önkormányzatnak, hogy lehetôséget adott nekünk erre
az utazásra, és köszönjük, hogy részt vehettünk benne.
Lajosbányai Dániel

EGÉSZSÉG

Az Európai Betegségmegelôzési és
Ellenôrzési Központ az Európai Unióban (ECDC)
2005-ben alapították, célja a közegészségügy javítása, a betegségek megelôzése és az emberi egészséget fenyegetô veszélyek
feltárása. Feladata Európa fertôzô betegségek elleni védelmének erôsítése, különösen a megelôzés. A központ igazgatója
dr. Jakab Ferencné, ami nagy jelentôségû egész Magyarország számára.
Az Európai Unió törôdik a polgárok
egészségével, és a nemzeti egészségügyi
hatóságokkal közös erôfeszítéseket tesznek
annak érdekében, hogy megelôzzék a betegségeket és feltárják az emberi egészséget fenyegetô veszélyeket. A közös erôfeszítések eredményei már jól láthatók. Az
500 millió európai polgár ma egészségesebb, mint valaha bármikor. Az elmúlt évtizedekben jelentôs javulás következett be
a gyermekek és a felnôttek egészségi állapotában, jelentôsen csökkent a csecsemôhalálozás és növekedett a születéskor várható élettartam is. Az EU-s polgárok tovább élnek és jobb életminôségben. Ezt
jelzi a betegségtôl és a rokkantságtól mentes várható élettartam és az egészséges

életévek száma. Az EU-országok között és
országokon belül is azonban nagy eltérések
vannak. A régi és az új tagországok között
hat év különbség van a születéskor várható
élettartamban, ez a különbség folyamatosan csökken. Az a cél, hogy a javuló életminôség jó egészséggel párosuljon, ami csak
úgy érhetô el, ha az egészség beépül valamennyi ágazatba és a politikába is.
Néhány évvel ezelôtt azt hittük, hogy
leküzdöttük a fertôzô betegségeket, de a
globalizáció és a régiók közötti gyors
összeköttetés következtében ismét felütötték fejüket egyes elfelejtettnek hitt, vagy új
fertôzések. Az ECDC feladata, hogy Európa fertôzô betegségek elleni védelmét erôsítse, fô iránya azonban a megelôzés. Az

EU elképzelése, hogy inkább elôzzük meg
a bajt, mint költsünk a következményeire.
A legnagyobb betegségterhet jelentô fertôzô betegségek:
• A kórházi és egyéb egészségügyi intézményekben szerzett fertôzések
• HÍV-fertôzés
• Influenza
• Tuberkulózis
• Pneumococcus fertôzés
A fertôzô betegségek közül a pneumococcus fertôzés súlyos, életveszélyes állapotokat okozhat. A jó hír azonban az, hogy már
létezik hatékony vakcina ellene.
Klemencz Györgyné intézményvezetô

Amit a pneumococcus elleni védôoltásról tudni kell
Kevés olyan ország van, mint a miénk, ahol van egy kötelezô, államilag finanszírozott ingyenes ellátás, 10 fertôzô betegség
ellen és kétéves korig egy alternatív védôoltásra is van lehetôség térítésmentesen.
Nyugat- és Észak-Európában hagyományosan önkéntesen
dönthetnek a családok az oltásokról. Nincs kötelezô védôoltás.
Viszont az oltatlan gyermek nem járhat óvodában, iskolába.
Néhány gondolat az új pneumococcus elleni védôoltásról. A
pneumococcus tokkal körülvett baktérium. Gyermekgyógyászati, járványtani szempontból az egyik legveszélyesebb. Vizsgálatok kimutatták, hogy ez felelôs a gyermekkori középfülgyulladások feléért és a tüdôgyulladások 40%-ért. Okozhat
még agyhártyagyulladást, torok- és mandulagyulladást,
melléküreg-gyulladást. A fertôzés a két év alatti korosztályt
veszélyezteti leginkább. Az éretlen védekezôrendszerük (immunitás) alig vagy egyáltalán nem tud védekezni a baktérium
Életkor

Alapimmunitás/
oltások száma

Emlékeztetô
oltás

2–6 hónaposok

3 oltás
Min. 1 hónap idôközzel

1 oltás
2. életévben

7–11 hónaposak

2 oltás
Min. 1 hónap idôközzel

1 oltás
a 2. életévben
Min. 6 hónappal
a 2. oltás után

12–23 hónaposak

2 oltás
Min. 2 hónap idôközzel

Nem szükséges

ellen. E korosztályon belül is vannak fokozottan veszélyeztetettek (léphiány, koraszülöttség, kis születési súly, immunhiány, szív és tüdô fejlôdési rendellenességei). Emiatt 2008. október 1-jétôl a két év alatti gyerekeknek (2006. szeptember 30.
után születettek) ingyenessé tették az oltást. Kétéves kor fölött
a gyerekek már tudnak védekezni a pneumococcus ellen, kivéve a fentiekben, zárójelben felsorolt fokozott kockázatú csoportokhoz tartozókat. Ezeknél a gyerekeknél 2–5 éves korig az
oltóanyag 70%-át az állam támogatja, a szülô csak 30%-ot fizet. Az oltóanyagnak ritkán van mellékhatása. Esetleg levertség, étványtalanság, aluszékonyság, láz, duzzanat vagy fájdalom az oltás helyén.
Ha valaki gyermeke kétéves kora elôtt kéri az oltást és az bármilyen ok miatt (betegség, oltóanyaghiány) kétéves kor után
kerül beadásra, akkor is térítésmentes. Ha a szülô az általa már
megvásárolt oltóanyaggal korábban elkezdte oltatni gyermekét,
az oltási sorozat az ingyenes oltóanyaggal befejezhetô,
amennyiben a gyermek a rendelet hatálya alá esô korcsoportba,
kategóriába tartozik. Ha a szülô kéri az oltását, keresse fel gyermekének háziorvosát. Az orvos az oltandók listáját minden hónapban továbbítja a megfelelô helyre. Az oltóanyag az orvosi
rendelôbe érkezik. Ezután az orvos és a szülô megegyeznek az
oltás idôpontjáról, amelynek a kötelezô oltások rendjéhez kell
igazodnia.
Dr. Katona Edit
2008. október
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Reformáció
Október 31. a reformáció ünnepe. A protestáns egyházak ünnepnapjai között ez nem
bibliai eredetû. Ennek ellenére jeles nappá
vált, mert ezt tarthatjuk egyházaink születésnapjának. Luther Márton ezen a napon tûzte
ki a wittenbergi vártemplom kapujára 95 tételét, amelyekben leírta, mit talál helytelennek az akkori egyház gyakorlatában. Gondolatai sokakban visszhangra leltek és ez indította útjára a reformációt. Amikor Luther
ilyen bátran kritizálta szeretett egyházát, életét tette kockára és csak kevésen múlott,
hogy nem végezte ugyanúgy, mint Husz János. Megújító szándékával Európa szellemi
életében akkora vihart kavart, hogy annak
hullámai öt évszázad múltával is érzékelhetôk
még. Az 1517-ben útjára indult mozgalom
lelki örököseinek igyekezniük kell, ha méltó
utódai kívánnak lenni a reformációnak.
Úgy gondolom, hogy nem csak a keresztyén emberek vonhatják le a reformáció tanulságait, hanem szerintem minden jóra törekvô ember. Elôször is megszívlelendônek

ADY ENDRE

Halottak Napján

Pataki Miklós: Angyal

Halottja van mindannyiunknak,
Hisz percrôl-percre temetünk,
Vesztett remény mindenik percünk
És gyászmenet az életünk.
Sírhantolunk, gyászolunk mindig,
Temetkezô szolgák vagyunk!
– Dobjuk el a tettetô álcát:
Ma gyásznap van, ma sírhatunk!
Annyi nyomor, annyi szenny, vétek
Undorít meg e sárgolyón...
Hulló levélt hányszor feledtet
A megváltó, a gyilkos ón!...
Óh, hányszor kell a sírra néznünk,
Hogy vigasztaljuk önmagunk –
– Dobjuk el a tettetô álcát:
Ma ünnep van, ma sírhatunk!...
1899. november 1.
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tartom, hogy Luther és a többi reformátor
azt kritizálta, amit szeretett. Ezeknek az embereknek az egyház és annak üdvösségre vezetô tanítása volt a szívügyük. Mivel szerintük szeretett egyházuk hiányosan töltötte be
isteni küldetését, ezért emelték fel szavukat
megváltoztatása és megújítása érdekében.
Gondoljunk csak bele, mennyivel szebb és
kellemesebb lenne közéletünk, ha ilyen indulatok mentén próbálnánk meg kritikát gyakorolni az általunk visszásnak vélt jelenségek
felett. Javaslom mindenkinek, hogy a saját
magáról hallott kritikákat is tegye ennek az
értékrendszernek a mérlegére és tegye fel a
kérdést: a személyérôl mondott bíráló szó a
szeretet indulatából, vagy más indíttatásból
született. Tapasztalataim alapján úgy vélem,
minden kritikában vannak megszívlelendô
elemek, de a jóindulatból és jobbító szándékból mondott bíráló szavak – komolyan vételük esetén – képesek erôsíteni és építeni lelkünket. Mielôtt pedig kritizálni kezdünk,
szabad feltenni magunknak is a kérdést: milyen indulat szülte gondolataimat?
A reformáció elôrehaladásának folyamatában született meg a gondolat, miszerint nem
elég egyszer megreformálni valamit, hanem
erre folyamatosan szükség van. Úgy hiszem,
ez a megújulási képesség az, ami életképessé
formálta ezt a lelki mozgalmat. Közösségi
életünkben ugyanis a hatalomban levôk saját
érdekükben szeretnék bebetonozni magukat
elônyös pozíciójukba. Személyes életünkben
pedig – kényelmi okokból – szívesebben vá-

lasztjuk a jól bevált módszereket és a problémák rutin megoldását. De az élet – akár tetszik nekünk, akár nem – állandóan változik és
a közösségi életben a beton sem tart örökké,
illetve személyes életünkben olykor-olykor a
jól bevált problémamegoldó repertoárunk
csôdöt mond és akkor frissíteni kell rajta.
Vagyis nem elég idônként megújulnunk –
lásd reformáció –, hanem ajánlatos ezt alapelvvé tenni életünkben.
A reformáció kezdetének egyik oka volt,
hogy voltak, akik a hívôk lelki igényével
visszaélve megható versikével próbálták meg
kiénekelni a pénzt az emberek zsebébôl. Ha
jól belegondolunk bármennyit is változott a
világ, ma is vannak olyan „mûvészek” akik
megpróbálják kiénekelni zsebünkbôl a pénzt.
Lehet, hogy forgatható köpönyegük és a versike változik, de az alaphelyzet változatlan. A
báránybôrbe bújt farkasokat akkor tudjuk felismerni és leleplezni, ha – mint a reformátoroknak – helyén van az eszünk, a szívünk és a
hitünk.
A társadalmi méretû és személyes megújulás állandó elemei az önvizsgálat és bûnbánat. Ezek gyakorlásában belsô és külsô tényezôk is akadályoznak bennünket. A belsô gátló
tényezôk közül egyik a saját szellemi, valamint fizikai kényelemszeretetünk és annak
testvére, lustaságunk. Külsô tényezô pedig a
mai korban is jól érvényesülô filozófia, amely
cirkuszt és kenyeret kínál mindenkinek, aki
nem igényli idônként a lelki-szellemi megújulást és képes leélni életét egyéni és közösségi reformáció nélkül is. Kedves olvasóm, kérem, gondolkodjon velem együtt, van-e és ha
igen, miben van szükség ma is reformációra?
Csontos József református lelkész

Jótékonysági koncert és gála a DDS-ben
A gyóni református egyházközösség 2008. október 4-én nagyszabású jótékonysági napot és
gálakoncertet szervezett a Dabas-Diego Sportcsarnokban. Annak ellenére, hogy ezen a
szombaton számos más program kínálkozott a dabasiaknak és környékbelieknek, mégis
szépszámban megjelentek az eseményen. Délután gyermekeknek szóló mûsorral vette kezdetét a programsorozat, ahol több száz kis- és nagyiskolás és szülô láthatott egy remek
elôadást a Budapesti Gyermekszínház fiataljaitól. Az est további részében opera és operett,
valamint népdal gálakoncert következett neves mûvészek elôadásában, amely osztatlan sikert
aratott a közönség körében. A jótékonysági nap és gálakoncert célja az volt, hogy a csaknem
200 éves gyóni református mûemléktemplom életveszélyessé vált tornyának és tetôszerkezetének állapota ne romoljon tovább. A Presbitérium és a gyülekezet lelkésze, Fekete László közösen úgy döntöttek, hogy mivel nem tudják önerôbôl ezeket a munkálatokat elvégezni, az államtól és a Mûemlékvédelmi Felügyelôségtôl sem várhatnak anyagi támogatást, talán ez a jótékonysági alkalom hozna megoldást. Reméljük, hogy a nagysikerû gálakoncert bevétele és a
további adományok hozzájárulnak a mûemléktemplom megmentéséhez, és a restaurálási
munkálatok végre elkezdôdhetnek.
K. Á.

HITÉLET, KULTÚRA, KITEKINTÔ

Egyházak hírei
A gyóni református egyházközség hírei
Október 19. Ökumenikus Gyermekdélután a
Református Gyülekezeti Házban
Program:
14.00 Megnyitó áhítat László Milán evangélikus lelkipásztor vezetésével
14.30 Játékos vetélkedôk különbözô korosztályoknak
Vezeti: Kollár Balázs katolikus hitoktató
15.30 Uzsonna
16.00 Gyermektáncház
Vezeti: Csébi Orsolya
Kézmûves foglalkozások
Vezeti: Fekete Lászlóné
18.00 Kórushangverseny a templomban
az Alsónémedi Református Gyülekezet
Kórusának elôadásában
Október 29–31.: 18.00 Reformáció elôkészítô alkalmak
Az evangélikus és a református egyház közös
alkalma az evangélikus templomban
Október 31.: 18.00 Reformáció ünnepi istentisztelet az evangélikus templomban
Minden kedden 15.00 órakor gyülekezeti
bibliaórát tartunk a Gyülekezeti Házban.
Minden csütörtökön 18.00 órakor férfi bibliaóra a Gyülekezeti Házban.
Vasárnaponként felnôtt és gyermek istentiszteleti alkalmak 10.00 órakor a Gyülekezeti
Házban.

A gyóni evangélikus egyházközség hírei
– 2008. október 12-én de. 10.00 órakor istentisztelet, amely egyben a Gyóni Napok
eseménysorozat megnyitója is lesz. Ugyanezen a napon 16.00 órakor ugyancsak a
Gyóni Napok keretében tartjuk „Fut az Isten
az ember után” c. verses teadélutánunkat a
gyülekezeti teremben.
– 2008. október 12-tôl indulnak be Hernádon az evangélikus istentiszteletek. Helyszín:
Általános Iskola, idôpont: minden hónap 2.
vasárnapja 15.00 óra.
– 2008. október 19-én de. 10.00 órakor tartjuk betakarítási hálaadó ünnepi istentiszteletünket, amelyen beiktatjuk hivatalába gyülekezetünk új pénztárosát, és bemutatjuk az
idei konfirmandusokat.
– Minden hónap elsô vasárnapján úrvacsorás
istentiszteletet tartunk.
– Kedd délelôttönként istentisztelet a Zárdakert és az Átrium szociális otthonokban.
A dabasi református egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink:
Templomi istentiszteletek vasárnap délelôtt
10.00 óra
– Október 19. vasárnap délelôtt 10.00 órakor
ünnepi istentisztelet a toronyépítés 120. és a
harangszentelés 100. évfordulóján
– Október 26. vasárnap délelôtt 10.00 órakor
Morva Ákos pilisi lelkész hirdet igét
– November 2. vasárnap délelôtt 10.00 órakor „gyászolók istentisztelete”

– November 16. vasárnap délelôtt 10.00 órakor a templomban „konfirmandusok vasárnapja”
– November 25. kedd 17.00 óra. Gondnoki
fogadóóra a parókián
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és
vár a református gyülekezet.
Sári római katolikus egyházközség hírei
– Október folyamán hétköznap 17.15-kor,
vasárnap délután 15 órakor októberi ájtatosság
– November 1-jén délután 16.00-kor temetôi
ájtatosság a Sári temetô új keresztjénél
– November 3-án délelôtt 9.00-kor sírkômegáldások
– November 3-án 17.00-kor közös ünnepélyes gyászmise
– Jövô évi bérmálásokra az elmaradtak még
jelentkezhetnek
– Október 24. 9.00–17.00 Dél-Duna-menti
ifjúsági találkozó, helyszín: Inárcs
– Október 19. 8.30-kor ünnepélyes összevont diákmise
A gyóni katolikus egyházközség hírei
– Október 12.: Alsódabasi búcsú, a misét
Sütô Miklós plébános úr celebrálja
– Október 19.: Gyóni Napok keretén belül
Ökumenikus gyermekdélután
– Október 18.: kerékpártúra a borzasi
romtemplomhoz, indulás 9.00-kor a gyóni
katolikus templomtól

Krónikus fájdalmak, pánik, stressz,

Biztonságtechnikai cég keres:

lelki problémák megszüntetése

Értékszállító

kineziológiai módszerekkel, Bach virágterápiával,

munkakörbe munkatársakat.

fülakupunktúra Dabason.
Horváthné Éltetô Csilla
kineziológus, fülakupunktúrás addiktológus
Tel.: 06-70/9-428-428

Feladatok: értékszállítási tevékenység végrehajtása
Elvárások: min. szakmunkás-bizonyítvány,
„B” kategóriás jogosítvány, személy- és vagyonôri
igazolvány, érvényes kamarai tagság, fegyvervizsgabizonyítvány, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány

www.gyogyulda.5mp.eu

Dabason nyíló gyógyszertárba gyógyszerészt,
asszisztens, szakasszisztens kolléganôket
keresünk sürgôsen!
Telefon. 06-70/509-46-53
e-mail: csillag9@gmail.com

Elôny: „C” kategóriás jogosítvány,
ATM-üzemeltetési gyakorlat, értékszállítói területen
szerzett gyakorlat, budapesti helyismeret
Amit kínálunk: bejelentett, törvényes munkahely,
béren kívüli juttatás, élet- és balesetbiztosítás
Jelentkezni lehet önéletrajzzal:
személyesen: Budapest XV., Telek utca 5., vagy
e-mail küldésével: paszingerk@jnt.hu
2008. október

Dabas 17

KULTÚRA, KITEKINTÔ

Valami baj van ’56-tal
A rendszerváltásnak nevezett idô óta minden évben megünnepeljük az
1956-os forradalom és szabadságharcot. „Kénytelenek vagyunk”. Ha
másért nem, hát azért, mert a jelenlegi demokratikusnak mondott parlamentáris rendszerünk jogi és erkölcsi alapjait 1956 eredményeire, illetve céljaira alapozzuk. A jogi azt jelenti, hogy többpárt-rendszert vezettünk be szabad választásokkal, az erkölcsi pedig, hogy hosszú évszázadok keserû emlékû idegen beavatkozásai helyett végre önállóan, a
nemzet érdekét figyelemben tartva hozhatjuk meg politikai döntéseinket. Ez a már-már romantikusan hangzó gondolat tartja életben hitünket abban, hogy Magyarország a rettentô 20. század után végre egy
fejlôdô, gyarapodó állammá válhat…
De valami baj van ’56-tal. Baj persze az is, hogy ’56 örökösei, a harcosok, „a pesti srácok” vajmi keveset szóltak és szólhattak bele a nagypolitikába, pedig ôk küzdöttek megalkuvást nem ismerôen egy teljesen
reménytelen helyzetben. Persze már hallom is a választ: ôk nem voltak politikusok. Üdítô kivétel a Budapesti Munkástanácsok 1956-os elnöke, Rácz Sándor, aki még a köztársasági elnökségért is versenybe
szállt 1990-ben. Persze ki tudja miért, teljesen eltûnt a közéletbôl. Egy
másik baj az, hogy ma már egyre többször hallhatjuk, hogy a barikád
mindkét oldalán emberek harcoltak, s így mindenkinek joga van a maga módján az emlékezésre. Nos, ez kétségtelenül így van. Emlékezésre mindenkinek joga van úgy, ahogy akarja. De egy másik szó, a megemlékezés már nem ilyen egyszerû. Ugyanis azt a fontos szempontot
kezdjük elfelejteni, hogy a barikád egyik oldalán a szabad, független
Magyarországért küzdöttek, míg a másik oldalon egy birodalmi érdekeket képviselô pártért és annak eszméjéért. Ez utóbbinak – talán
mondanom sem kell – nem sok köze volt a magyarság valódi érdekeihez. És evvel az a nagy baj, hogy egy olyan demokráciában, amely ’56

örökségére hivatkozva kezdett új állam megteremtésébe, aki a barikád
másik oldalának méltóságáról beszél, az támadja a jelenlegi struktúra
alapkoncepcióját. Arról nem is beszélve, hogy eszerint nem a magyarság érdekeit tartja fontosnak.
„Imre, Te mit tennél?” hangzott el pár éve a kérdés Nagy Imréhez, a forradalom miniszterelnökéhez címezve. Talán a történelmi
eseményeket felidézve könnyen megadhatjuk a választ, hogy „Imre”
mit tenne.
Meglehet, kevesen tudják, de igaz, hogy mielôtt Nagy Imre a forradalom gyôzelmét kihirdette volna, az éjszaka folyamán egy enyhe
szívrohamon esett át. Miért is? Mert mérlegelnie kellett, hogy a Szovjetuniót választva hazája és népe akarata ellen cselekszik, igaz, így biztosan hatalmon maradhat.
Vagy meghajol az ország akarata elôtt, feloszlatja az ÁVH-t, fegyverszünetet hirdet, bevezeti a követelt többpárt-rendszert, az ENSZhez fordul nemzetközi segítségért… Teszi ezt még akkor is, ha tudja,
hogy Moszkva ezt nem valószínû, hogy jóváhagyja. Tudjuk, mi történt.
Nagy Imre a nemzetet választotta. Ha pátoszosan akarunk fogalmazni,
azt mondhatjuk, hogy meghasadt érte a szíve.
És ezt a döntést felvállalta a késôbbiekben is, az egyetlen olyan perbe fogott volt az egykori párttársak közül, aki nem tört meg, és az utolsó szó jogán is csak azt mondta: „Súlyos tévedés, bírói tévedés áldozata vagyok. Kegyelmet nem kérek”.
„Imre” tehát ezt választotta: nem kellett a hatalom, a nemzetet tartotta szem elôtt.
Az én szememben ’56 öröksége leginkább ezt jelenti: egy bátor kiállás a kilátástalansággal szemben, egy olyan kort, amikor az erkölcs
még többet jelentett, mint az érdek. Talán tanulhatnának belôle a mai
politikusok, és a hatalom megszerzése, illetve megtartása helyett az ország érdekének és óhajának megfelelôen hoznának döntéseket.
Ja, és valami baj van ’56-tal! Túl magasra tette a mércét…
Farkas Gábor, a Táncsics Mihály Gimnázium tanára

Október 6.: az Igazak napja
A kor teszi naggyá a jellemet, vagy fordítva: a jellem teszi naggyá a kort? Formálója-e az egyén a
sorsnak és az idônek, amelyben él, vagy a történelem menete, és benne az ember végzete a körülmények által kimért rend szerint megszabott?
A történelem örök kérdése ez. Különösen idôszerû azonban most, amikor a múlt dicsôségében
még tisztábban látszik a jelen nyomorúsága.
Amikor – Reményik Sándor szavaival – úgy érezzük: „nem az Alázat, csak a megalázottság fiai
vagyunk. Nemzedékek büszke hídfôi között görbülô ív, görnyedô átmenet”.
Az aradi tizenhárom tábornok sorsa, igazság
melletti kiállása, rendíthetetlen hite az egyén szerepére figyelmeztet bennünket, és erre emlékeztet mindannyiunkat az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc története, valamint a véres megtorlás idôszaka is. Hiszen arra mutatnak példát,
hogy mekkora valójában az egyén felelôssége.
Damjanich Jánosról – az aradi tizenhárom egyikérôl például, tudjuk, hogy, bár viszonylag nagy térfogata miatt könnyû célpontot mutatott a golyóknak, de minden egyes csatában az elsô sorban
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vett részt. A hadtörténészek szerint ennek köszönheti veretlenségét: ô a szabadságharc egyetlen veretlen tábornoka. Az elsô ütközetben,
amelyet vezetett, a legénység a sáncok, a földkupacok mögött guggolt, míg ô, két méterével ült
kétméteres lován és teljes nyugalommal szivarozott. És természetesen nem találták el. Ennek
ellenére a legénység körében elterjedt, hogy az
ôrnagy úr – mert akkor még csak ôrnagy volt,
összejátszik szerb testvéreivel. Föl is keresték
Damjanichot, hogy mondjon le a zászlóaljparancsnokságról. Erre Damjanich – aki rabiátus
természetû ember hírében állt –, miközben járkált
a szállásán fel-alá nyitott ingben, pocakja alaposan kidomborodott, pipázott és megkérdezte a
legénységi küldöttséget, hogy mi fog történni, ha
nem akar lemondani a zászlóalj-parancsnokságról. Az egyik küldött erre azt találta mondani, hogy
akkor az ôrnagy úr biztos lehet benne, hogy a következô ütközetben hátulról lelövik. Válaszként – a
krónika szerint – a bátor közkatona elölrôl akkora
pofont kapott, hogy átbucskázott a tornácon, a
másik idôben menekülôre fogta a dolgot, de

Damjanich iszonyatos méretû lábaival rásegített a
futásra, és az illetô az egyik helyi konyhakertben
landolt. Közben tajtékzó haraggal utánuk kiáltott:
„ez a válaszom, adjátok által annak a sok prókátornak”.
Valóban. Ennek a történetnek a fényében érthetô pontosan, hogy miért is igaz: amit mi „események”-nek nevezünk, azok alapjában véve
nem egyebek a személyiség meghosszabbítási
vonalainál, a külvilágba kivetített, tényekké lecsapódott jellembeli tulajdonságainál.
„Ha beszélni akarsz, szerezz elôbb egy igazságot!” – írja Ravasz László református püspök.
Nemcsak a beszédhez, de tettekhez is elsôsorban egy igazságra van szükség. Az aradi tizenhárom igazsága így szól: hôsök nélkül egyetlen nemzet sem épül, egyetlen közösség sem jut
elôrébb. Csak az, amelyik tud építeni a múltra,
amelyik tud erôt meríteni, és példát venni az elôtte járó nemzedékektôl.
A Hazug, a Hitvány a leggyávább emberfajta –
mert nemcsak a halálhoz, de az élethez sincs
bátorsága. Hôssé csak az Igazak válhatnak, a
Bátrak, akiknek nem csupán az élethez van
bátorságuk, de a halálhoz is.
Emlékezzünk a hôsökre!
Pásztor Gergely
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Építeni pedig kell!

Emléktáblát avattak
Dabasi-Szôlôkben

A Dabasi Napok részprogramjaként szeptember 15-én nyílt meg az ÉpítôkMesterek (Aedificare necesse est – építeni kell) címû rendhagyó kiállítás a DDS
konferenciatermében, Ligetvári István építész és a Trafik-kör szervezésében. A
tárlat immár a negyedik azon kiállítások sorában, amelyek évek óta a dabasi épített környezet értékeit mutatják be az arra fogékony, igényes közönségnek. A kiállítás kiválóan illeszkedik a 2008-as év koncepciójához, mert a részleteken keresztül, a hagyományos építészeti elemek bemutatásával tükrözi a múlt áldásos
örökségét. Ligetvári Istvánt kérdeztem a kiállítás létrejöttérôl, a különleges megnyitó részleteirôl és a jövôbeni tervekrôl.

R.: Ki volt a kiállítás ötletgazdája, kik vettek részt
a tárlat berendezésében, a performance jellegû megnyitó kivitelezésében?
L. I.: A forgatókönyvet én állítottam össze,
de a nyitómûsor a Trafik-kör közös munkájának eredménye. Az élôzenét Lendvai János dobos szerezte, míg az összekötô idézeteket Kosztolányi Edit gyûjtötte egybe a legkiválóbb római és reneszánsz mesterek gondolataiból, úgy
mint Vitruvius és Andrea Palladio. Ahogy említetted, a megnyitó valóban performance-szerû
volt, mert csak egyszeri és megismételhetetlen
volt, jellegébôl adódóan nem volt lehetôségünk
próbálni. A képeket hordozó Ytongból készült
installációt Kovács Zoltán építész barátommal
terveztük, és sziszifuszi munkával két egyetemista kollégával, Balogh Ádámmal és Péli Csabával építettük meg. A képeket a szokásos, általam
nagyra becsült Molnár Szilvia és Molnár László, valamint lányom, Ligetvári Dorottya készítette. A bevezetô zenei diaporámát is ô fotózta
és szerkesztette.
R.: Idén mintha az egész helyett a részletekre terelôdött volna a figyelem. Mi volt a célja ezzel a kiállítás megálmodójának?
L. I.: Pont az. A részletek finomságainak bemutatása. A hétköznapi szemlélôdô ilyen perspektívából soha nem nézi környezetét, nem láthatja a fény és a forma együttdolgozását (ha úgy

tetszik). A kéz által lágy, nyers formává alakított
kemény fém, a durva építôanyagból létrehozott
felületi struktúrák szimmetriája és aszimmetriája és azok élményt adó ritmusa csak így mutatható be.
R.: A kiállításon megjelent az épített múlt számos részlete. Mire irányítja rá a figyelmet egy-egy
régi vasmunka, szépen kivitelezett tégladarab, vagy
az enyészettel kacérkodó faragott homlokzatdísz.
L. I.: Nem többre, minthogy tanítson meg
látni a környezetünkben, hogy szakítson ki néhány pillanatra ebbôl a médiák által sugallt álvalóságból, ahol minden olyan tökéletes, minden olyan „szép”. Vegyük észre, hogy esztétikai élményt nemcsak a virtuális világ megtévesztô illúziója okozhat. Környezetünk tele
van valódi mûalkotásokkal, csak nem vesszük
észre azokat. Errôl szól a „Tisztelet a Mestereknek” címû diaporáma is, ahol a múlt hétköznapi remekei láthatók, amelyek mellett
nap mint nap elmegyünk, észre sem véve azokat, pedig formái pont az idô által váltak tökéletessé. Ha ezekre lenne szemünk, akkor több
élmény érne bennünket a mindennapokban,
ami így jobban formálhatja az általad kérdezett igényességet.
R.: Mi a team terve a Trafikkal, és mikorra
várható a megújult épület funkcióba helyezése?
L. I.: Reményeim szerint a Trafikot, ha Isten is és a tényleg lelkes kiállító mesterek és
építôk segítenek, októberben átadjuk, tavasztól pedig beüzemeljük. A mostani kiállítás
performance jellege már elôrevetítette, mi fog
ott történni idôrôl idôre. Szeretnénk mindig
olyat kitalálni, ami meglepetést okoz, olykor
megdöbbenti az arra járókat. Pl. én már látom
némelyek tekintetét, amikor meglátják a –
kortárs hangnemben átalakított – szokatlan
külsô homlokzatot.
– kapui –

Dabas Város Önkormányzata kiírta a Bursa Hungarica Felsôoktatási Ösztöndíjpályázatot,
mellyel a hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok számára kívánja elérhetôvé tenni a felsôoktatásban való részvételt.
A 2009. évi fordulóban a pályázatok benyújtásának határideje: 2008. október 31.
A pályázati adatlapok („A” és „B” típus) az Önkormányzat
Oktatási és Ifjúsági Szolgáltató Irodájában érhetôk el.
További információk: http://www.dabas.hu, http://www.okiszi.hu

A dabasi-szôlôsi kulturális élet az utóbbi
esztendôkben látványosan felpezsdült.
Nincs olyan hónap, hogy ne tudósíthatnánk
valamilyen közösségi eseményrôl, megemlékezésrôl, hagyományôrzô rendezvényrôl,
amely ehhez a településrészhez kötôdik. A
X. Dabasi Napok Rendezvénysorozathoz a
városrész közössége egy emléktábla-avató
ünnepséggel kapcsolódott. A szôlôsiek régóta dédelgetett vágya valósult meg ezen a
délutánon, amikor emléket állítottak a szeretett és nagyra becsült tanítójuknak és iskolaigazgatójuknak, Bátki Jánosnak. Az ô
neve jelentette e kisközösségnek a PEDAGÓGUST, a gyermek- és szülôtisztelô, iskolájáért, a tanárok és diákok jogaiért bátran
kiálló vezetô egyéniséget, aki méltósággal
irányította intézményét és a hivatás iránti
alázattal tanította a jövô generációját. Még
azután is, hogy munkája Táborfalvára szólította, sokszor visszajárt Dabasi-Szôlôkbe,
érdeklôdött tanítványai sorsa iránt. A rendezvényen köszöntôbeszédet mondott Kôszegi Zoltán polgármester. Feldman László,
a Civil Közösségi Ház vezetôje Bátki János
életpályáját méltatta. Elfogódott hangon, röviden felidézte édesapjára szellemét Bátki
Attila. Az emléktáblát, amelyet Pataki Miklós csobánkai szobrászmûvész alkotott, az
ünnepség szónokai közösen leplezték le. A
szôlôsieknek már nincs iskolájuk, a régi
épület sokáig az enyészeté volt, majd életveszélyessé vált és lebontották. Az emléktábla, amelyet a hálás utókor állíttatott Bátki igazgató úrnak, a Civil Közösségi Ház falán hirdeti, hogy a volt kollégák, diákok soha nem feledik a tanító emlékét. A Bárki János Nyugdíjasklub tagjai, a rokonok és leszármazottak, az iskola egykori tanulói és
tanárai, intézmények, civil szervezetek képviselôi elhelyezték a kegyelet virágait az emléktábla alatti vázákba. Dabasi-Szôlôkben
újabb kegyeleti hely született, ahol jó lesz
összegyûlni, emlékezni, és sok hasonló
megható, generációkat összetartó közösségi élményt megélni a jövôben.
Kapui Á.
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Házunk – Hazánk címmel országos fotókiállítás nyílt
a Kossuth Ház Galériában
A Dabasi Fotó Klub Egyesület, Dabas Város Önkormányzata, a Kossuth Mûvelôdési Központ és a Galéria Alapítvány fotópályázatot hirdetett Házunk – Hazánk címmel. A pályázat témája: Magyarország és a
Kárpát-medence természeti és épített értékeinek, lakóinak, hagyományainak és a hagyományok ôrzésének mûvészi módon való bemutatása. A pályázaton részt vehettek
magyarországi és határon túli magyar fotósok egyaránt. Összesen 61 pályázó 288 fotója érkezett a pályázatra, Budapesttôl Békéscsabán át Erdélyig. A szakmai zsûri
35 alkotó 71 képét választotta ki a kiállításra, illetve ítélte oda a díjakat.
Az értékelés alapján az alábbi díjak
kerültek kiosztásra:
I. díj – Péli László (Dabas) – Fazekas
II. díj – Mayerné Erdélyi Ilona (Dabas) –
Akvarell
III. díj – Bese József (Dabas) –
Útmenti kereszt
MAFOSZ különdíja – Bedi Gyula (Uszód) –
Mólóra szállás
Dabas Város különdíja – Baán Katalin
(Cegléd) – Festôi múlt
Dabasi Fotóklub Egyesület különdíja
Prauda Miklós (Dabas) – Fogságban
Az újságolvasóknak a MAFOSZ különdíját
elnyert Bedi Gyula írta le gondolatait a kiállításról.
– Amatôr fotósként pályafutásom legnagyobb élményét éltem meg 2008. szeptember 19-én Dabason a Házunk – Hazánk

országos fotópályázat díjátadásán. Tapasztalatból tudom, hogy a rendezvényeken a
távolabb élôk jelennek meg elôször. Így
történt ez velem is, közel 130 km megtétele után az elsôk között érkeztem meg feleségemmel a Kossuth Ház Galériába.
Számos kiállításon voltak képeim falon,
azonban mind közül kiemelkedett a dabasi
tárlat. Nagyon színvonalas installáció
(keretek, paszpartu, feliratozás, világítás,
stb.) hatásaként a több teremben elhelyezett fotók nem szakadtak szét, hanem egymásra épülve erôsítették a szemlélôben az
érzést, hogy ide érdemes volt eljönni. A képek nézegetése közben a lázas készülôdés
részévé váltunk és kívülállóként belehallgathattunk a szervezôk beszélgetéseibe.

Ekkor hallottam, hogy a szervezôk még arra is ügyeltek, hogy mely fotók kerüljenek
egymás mellé, milyen aláfestô zene szóljon
a termekben elhelyezett hangszórókból.
Délután öt órához közeledve csak gyülekeztek, gyülekeztek az emberek, a megnyitón alig fértünk el a termekben. Szinte
hihetetlen, hogy egy 16 ezer fôs kisvárosban egy fotópályázat megnyitóján kb.
300 mûvészetet pártoló ember jelenjen
meg. A csoda folytatódott, sôt fokozódott.
Az ünnepi mûsor olyan hatással volt a jelenlévôkre, hogy mindenkinek a torkában
dobogott a szíve, elállt a lélegzete. A fellépô mûvészek (Valentyik Anna és Balogh
Ferenc) hatása alá kerülve mindannyian
büszkék voltunk, hogy magyarnak születtünk.
Gratulálok Dabas Város Önkormányzatának, a Kossuth Lajos Mûvelôdési Központ vezetôjének, a Dabasi Fotóklubnak és
mindenkinek, aki részese volt a dabasi csodának. A Házunk – Hazánk fotókiállítás az
installációval, az épített környezettel, a
megnyitó mûsorával szerintem a világ bármely szegletében megállta volna a helyét.
PROFI munka volt. PROFI, csupa nagy
betûvel. Én magam is büszke voltam, vagyok, hogy fotóm (fotóim) ennek a világszínvonalú kiállításnak a részei voltak. Külön megtiszteltetés, hogy a „Mólóra szállás” címû fotóm érdemelte ki a MAFOSZ
különdíját.
Bedi Gyula, Uszód község polgármestere
Dunatáj Fotókör Kalocsa

Idôsek Világnapja 2008.

Fotók: Karlik Dóra

Október 3-án nagy sikerrel zajlott le az Idôsek Világnapja a Dabas-Diego Sportcsarnokban.
Dabas Város Önkormányzata minden esztendôben ezen a helyszínen köszönti településünk
idôskorú polgárait, ezzel fejezi ki háláját mindazért, amit ez a generáció élete során ezért a városért tett. Az idôsek tapasztalata és életbölcsessége beépül a közösség mindennapjaiba, az átadott tudás, amely a múltból származik, segít kiigazodni a jelenben, és hozzájárul egy egészséges
jövôkép kialakításához. A Hagyományok, Hagyományôrzés Évében még fontosabbá válik az
idôskorúak szerepe, hiszen az ô küldetésük elsôsorban a tradíciók átörökítése, mert ôk a múlt
tanúi, a közösség értékeinek ismerôi. Az Idôsek Világnapja alkalmából a budapesti Magyar
Táncmûvészeti Fôiskola diákjai köszöntötték mûsorukkal a szépkorúakat, amely többféle stílus
elegyítése mellett fôként néptánc produkciókból épült fel. Kôszegi Zoltán polgármester ünnepi
beszédében azt hangsúlyozta, hogy az aktív és hasznos tevékenységekkel eltöltött öregkor segít
a lélek fiatalságának megôrzésében, és a dabasi idôskorúakra igazán jellemzô a város közéletében, kulturális pezsgésében való részvéte. A szervezôk azóta is rengeteg pozitív visszajelzést
kaptak a résztvevôktôl, ami azt igazolja, hogy adni, törôdni mindig érdemes.
– ui –
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Aranypáva nagydíjasok
a dabasi citerások
Mindannyian, akik régóta nyomon követjük a Kéknefelejcs
Ifjúsági Citerazenekar népzenei karrierjét, érezzük, hogy
az utóbbi idôben nagyot fejlôdött szakmailag, hangzásában
és kiállásában is a csoport. Idén szakmai berkekben is megerôsítették ezt a felfedezést, ugyanis az együttes Aranypáva
nagydíjban részesült. Szlama Lászlót, a zenekar vezetôjét
kérdezem az eddig megtett útról és a jövôrôl.
K. Á.: Eddig is kaptatok elismeréseket, díjakat, de 2008-ban valami
igazán nagy dolog történt veletek. Hogyan sikerült kivívni a szakma
elismerését?
SZ. L.: Köszönjük szépen a jó kritikát, ezt mindig jólesik hallani. Ilyenkor megerôsít minket abban, hogy érdemes a próbákra, a fellépésekre áldozni a szabadidônket és folytatni a
megkezdett utat. A 12 éves fennállásunk óta valóban számos elismerésben részesültünk már, de azt, hogy Aranypáva-nagydíjasok leszünk, legmerészebb álmainkban sem mertük gondolni.
A Kóta 2005-ben alapította meg az Aranypáva nagydíjat. Erre
a kitüntetô címre az Aranypáva díjat elért csoportok pályázhatnak oly módon, hogy részt vesznek és minôsítésüket kérik az
országos népzenei gálaszintû hangversenyen.
K. Á.: Mennyire befolyásolta zenei fejlôdéseteket az erdélyi kapcsolat, a sok utazás, ismerkedés az autentikus székely, csángó zenei kultúrával?
SZ. L.: Három éve a citerazenekar tagjai közül László fiam
vezetésével megalakult a Szederinda Moldvai Együttes. Táncházakat tartunk és moldvai feldolgozásokat játszunk. Leginkább itt tudtuk hasznosítani erdélyi kapcsolatainkat, ahol testközelbôl találkozhattunk a még élô autentikus kultúrával.
K. Á.: Most hogy már mindent elértetek, hogyan tovább? Van-e
még fokozata az elismerésnek?
SZ. L.: Azért az egy kicsit túlzás, hogy mindent elértünk.
Természetesen nem vagyunk elájulva magunktól és ugyanúgy
készülünk, mint eddig. Minden sikerért meg kell dolgozni.
Nem engedhetjük meg magunknak, hogy félvállról vegyünk
akár egy kisebb fellépést is. Az eddig elért eredményeink köteleznek arra, hogy mindig hozzuk a tôlünk elvárható nívót. Az
országos elô és középdöntô után bejutottunk a Vass Lajos népzenei verseny döntôjébe. Most éppen erre készülünk.
K. Á.: Milyen terveitek vannak a jövôtökkel kapcsolatban, mi lesz
a citerazenekar sorsa?
SZ. L.: Augusztus 30–31-én részt vettünk az egri szakmai napokon, ahová szintén csak Aranypávás együtteseket hívtak meg.
Bejutottunk a gálára, ahol rádiófelvétel is készült rólunk. A jövôben szeretnénk egy saját CD-t készíteni. Addig még sokat
kell gyakorolnunk és az anyagi feltételeket is meg kellene teremtenünk rá valahogyan. Szeretném, ha saját magunk és mások örömére még sokáig együtt zenélhetnénk. Remélem, hogy
majd Ildikó lányom tanítványai, a Margaréta Citerazenekar hasonlóan szép sikereket fog elérni és idôvel helyünkbe lép és
folytatja a hagyományok ápolását.
Kapui Ágota

KINDER + SPORT Dabason
A Ferrero Kft. és a MOB szervezésében nagyszabású sportrendezvényre
került sor városunkban 2008. szeptember 26-án. A rendezvény célja a tömegsport népszerûsítése és az utánpótlás felkarolása volt. A sportnapon illusztris vendégek látogattak el Dabasra. Itt volt Schmitt Pál, a MOB elnöke, Molnár Zoltán, a magyar olimpiai csapat vezetôje a pekingi olimpián,
Vad Dezsô, a MOB tagja, Varga János olimpiai bajnok birkózó, aki élménybeszámolót is tartott a gyerekeknek. A rendezvény egy rendhagyó osztályfônöki órával kezdôdött a Kossuth Lajos Általános Iskola tornatermében, és több helyszínen zajlott. A DDS-ben kézilabda-mérkôzések folytak
Dabas, Lajosmizse és Kecskemét csapatainak részvételével, a végén
dabasi gyôzelem született. A sportcsarnok elôtti kosárlabdapályán a streetballcsapatok mérték össze erejüket. A Tûzoltóság mögötti sportpályán labdarúgócsapatok tartottak edzést, majd körmérkôzéseken mutatták be focitudásukat. Az atlétikapályán a focival párhuzamosan háromtusa próbák
zajlottak (60 méteres síkfutás, kislabdahajítás, távolugrás), amelyen a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói jól szerepelnek. A sportnap különös színfoltja a Várdai Zoltán által szervezet 2010 méteres kerékpártúra volt, amely a 2010-ben Szingapúrban
megrendezendô elsô ifjúsági olimpiát jelképezte. A Szimultán SKE versenyzôi fitneszbemutatót tartottak a vendégek számára. Reméljük, hogy
sok dabasi fiatalt sikerül megmozgatni a Kinder + Sportnapon, amelynek
hatására egyre többen szeretik meg és igénylik a különbözô mozgásformákat, az edzést, a sportjátékokat.
K. I.

Férfi kézilabda
Jól sikerült a Dabas-Diego K.C. bemutatkozása az NB I/B
keleti csoportjában. Négy forduló után a felnôttek a második, az ifjúsági csapat pedig az elsô helyen áll. NB II-es felnôtt csapatunk szintén négy forduló után a hatodik, az ifjúságiak pedig a negyedik helyen várják a folytatást.

Eredmények:
NB I/B
Dabas-Diego K.C.–Makó
Békés–Dabas-Diego K.C.
Dabas-Diego K.C.–Ózd
Kiskunfélegyháza–Dabas-Diego K.C.

Felnôtt
33–31
26–24
42–30
25–26

Ifjúsági
50–29
25–31
45–27
15–35

NB II
Dabas VSE K.C.–Salgótarján
Albertirsa–Dabas VSE K.C.
Dabas VSE K.C.–Mogyoród
Füzesabony–Dabas VSE K.C.

Felnôtt
31–30
31–32
28–32
25–22

Ifjúsági
34–16
17–33
43–22
32–20
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Pekingi élményeim 2.

Pályaavatás
a gyóni iskolában
A Gyóni Géza Általános Iskola újabb fejlesztéssel gazdagodott a nyár folyamán. Az országos OLLÉ program keretében városunk önkormányzata két mûfüves sportpályát építtetett. A pálya hivatalos átadására 2008. szeptember 13-án került sor. Mielôtt a sportbarátok birtokukba vehették a területet, egy rövid
ünnepséggel tettük emlékezetessé ezt a napot, melyen Kôszegi Zoltán polgármester úr
és az OLLÉ programiroda képviselôje köszöntötte a jelenlévôket. A délelôtt folyamán a város iskoláinak csapatai mérkôztek meg egymással, majd 13.00 órától a város oktatásinevelési intézményeinek dolgozói és a Polgármesteri Hivatal munkatársai fociztak egymás ellen. A nap további részében bárki kipróbálhatta a mûfüves pályákat. E két sportlétesítmény megépítésével megszûnt a régi
balesetveszélyes aszfaltpálya. A jövôben szeretnénk, ha iskolánk diákjain túl a város focizni szeretô lakossága is egyre szélesebb körben használhatná a gyóni mûfüves pályákat.
Iskolavezetés

Számomra az olimpia legfantasztikusabb élménye mindenképpen a vízilabdadöntô
volt. Már az is, ahogyan a jegyhez hozzájutottam. Nekünk ugyanis nem volt jegyünk.
A csoportunkban volt egy ír férfi, aki a sajátját adta át nekem, mondván, hogy a magyar
szurkolóknak ott a helyük. Nehéz szavakkal
leírni azt a hangulatot, azt a biztatást, amivel a magyarok buzdították a fiúkat. A lelátón ott ült Vajda Attila, a nôi kézicsapat,
számos ismert hazai politikus, sportoló és
üzletember. Mindenki a csapatért szurkolt.
Amikor a szemünk elôtt kúszott fel a magyar zászló, együtt énekeltük a Himnuszt.
Nagyon jó volt magyarnak lenni és nagyon
büszkék voltunk. Hasonlóan megható pillanat volt együtt nézni Vajda Attila fantasztikus versenyzését.
Tudom, az olimpia alatt és után is sokan
foglalkoztak a magyar csapat szereplésével.
Én biztos vagyok abban, hogy aki kiutazott,
az a legjobbat akarta nyújtani. A szurkolókon nem múlott. Jeggyel, jegy nélkül, másik
eseményre szóló jeggyel, de mindenképpen
bejutottunk oda, ahová szerettünk volna.
Kevés idônk maradt arra, hogy lássunk
is valamit Kínából. A Nagy Falnál óriási
esôt fogtunk ki, de így is felejthetetlen
volt. A zuhogó esôben bejártunk egy rövid
szakaszt, de alig lehetett valamit látni. A
Tiltott Város megdöbbentô a hatalmas

mérete miatt, az egészet nem is tudtuk
megnézni. Tettünk egy rövid riksa-túrát a
régi városközpontban. Itt látni lehetett a
betonfalak mögé rejtett nyomorúságos viskókat, de a gazdagságot is. Ez a kettôsség
mindenütt jelen van Kínában: nyomor és
gazdagság, ócska bicikliken tekerôk és csillogó autócsodákban közlekedôk, pagodák
és felhôkarcolók, piaci árusok és csillogó
plázák a nagy világmárkákkal, ahol sosem
lehetsz biztos benne, hogy valódit veszel-e
vagy hamisítványt. Hétfô délelôtt a város
egyik gyönyörû parkjában sétáltunk, ahol a
járókelôktôl mit sem zavartatva párok táncoltak szalonzenére, bácsikák rajzoltak vízbe mártott ecsetjeikkel kínai írásjeleket a
betonra, kicsit arrébb kisebb nôi csoport
vidám zenére látszólag begyakorolt koreográfiát adott elô. Olyan helyesek voltak, hogy beálltunk közéjük. A város központjában volt az ételpiac (mi csak szöcske-tôzsdének hívtuk), itt lehetett enni
helyben sütött skorpiót, szöcskét, kígyót,
hernyót, százlábút és szinte mindent, ami
él és mozog. Mi nem voltunk elég bátrak.
Nagyon kíváncsian várom Londont, és
örülök, hogy újra európai város lesz a házigazda, mert az idôeltolódás miatt itthon nagyon nehéz volt követni a versenyeket. Én
vagy a tévé elôtt, vagy a helyszínen, de mindenképpen követni fogom.
Kollár Ágnes

Paralimpia
2008
Életem eddigi legnagyobb sportélménye
volt a pekingi paralimpia. Nagyszerû
körülmények, körültekintô szervezés,
kedves emberek, csodálatos, sokszínû
ország. Még most is a hatása alatt vagyok, nosztalgiával gondolok vissza az
ott eltöltött három hétre. Más kultúra,
más világ, sokat tanulhatnánk tôlük. Érzéseket nagyon nehéz papírra vetni, az
érzések megmaradnak nekem örök emlékként, ezt a pár fotót fogadják tôlem
szeretettel.
Prohászka Csaba

A sári mûfüves pálya ünnepélyes átadására
2008. október 22-én 18.00 órakor kerül sor.
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