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Juhász Gyula

Vidéki napraforgó
Vén kertnek mélyén láttam ôt,
Tikkasztó nyár fülledt delén,
A vén kert mindig naptalan
S ô csöndesen csak várt szegény.

Fotó: Karlik Dóra

Várta az Istent, a napot,
Felé fordulni úgy akart,
De hasztalan. Magányosan
És mindig naptalan maradt.
Úgy néztem rá, testvérien,
Fájdalmasan, vén kert elôtt,
Vén kert elôtt, fájdalmasan,
Magányosan, úgy néztem ôt.

rendezvényeink

Akikben megvan az a bizonyos X
Kitűnni, manapság ez foglalkoztatja a tinédzsereket, és a legextrémebb dolgokat képesek megtenni ezért. Kitűnővé válni csak azok
tudnak, akikben van elég szorgalom, kitartás és akaraterő. Őket
ünnepelte Dabas június 17-én a Nautilus étterem kertjében megrendezett hagyományos Palacsintapartin, ahol Kőszegi Zoltán

munka, amihez elengedhetetlen a támogató, gondoskodó szülői
háttér és a magas szintű pedagógusi munka. Fontos, hogy a magyar
nyelvet és irodalmat magas színvonalon ismerjük, nemzeti identitástudatunkat már gyerekkortól erősítsük, ezért idén minden diák
a díszoklevél mellé egy, a legszebb hazafias verseinket tartalmazó

polgármester, országgyűlési képviselő köszöntötte városunk kitűnő tanulóit. A polgármester úr aktuális példát hozott fel a gyerekeknek, akiket a különböző tehetségkutató versenyek indulóihoz
hasonlított.
A dabasi diákok mindennap, szinte észrevétlen, újabb állomásokhoz érkeztek, állandó készenlétben voltak, folyamatosan magas
színvonalon teljesítettek. Egy-egy ilyen eredmény elérése csapat-

verseskötetet kapott ajándékba. Hazánk és családunk mellett fontos az a hely, ahol élünk, Dabasnak is fontosak a felnövekvő nemzedékek, akiknek tudására, szakértelmére későbbiekben számíthat a
város. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy a nyár a jól
megérdemelt pihenésé és szórakozásé, amit egy feledhetetlen palacsintapartival indíthattak kiscsillagaink.
K. D.
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Gyóni Géza nyomában

Évek kemény kutatómunkája is kevés, hogy megismerjük valaki életét, személyiségét. Június 26-án, vasárnap, Gyóni Géza költőnk
nyomába eredtünk. A kisvonat állomásról állomásra szállította
a költő tisztelőit, akik a rendhagyó történelemórán egyre jobban
megismerték Gyón szülöttének fordulatokkal teli életét. A kalauz
Valentyik Ferenc helytörténész volt, aki a már ismert adatok helyett
érdekes, színes, néhol meghökkentő történeteket mesélt Gyóni
Gézáról. A Gyóni Géza-szobornál egy-egy szál rózsával emlékeztek
a költőre, majd a nyugdíjasklub egy kedves vendéglátás keretében
elevenített fel emlékeket. A költő nevét viselő általános iskolában
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híres festménye előtt állva kiderült, milyen diák is volt Gyóni Géza.
A gyóni köztemetőben felidézték a költő szüleinek tragédiákkal és
fájdalmakkal teli életét, édesapjának, az egykori evangélikus lelkésznek a helyi közösségekben elért sikereit. Végül a kisvonat az
evangélikus templom elé gurult, ahol Gyóni Géza született és nevelkedett, és az itt szerzett élmények meghatározták egész életét, költői munkásságát. A költő érzéseihez, gondolataihoz minden állomáson egy-egy különleges versének meghallgatásával egyre közelebb kerülhettek az érdeklődők.
Karlik

rendezvényeink

Semmelweis-nap, a magyar egészségügy napja

terveket. Kőszegi Zoltán polgármester, országgyűlési képviselő megerősítette, hogy az oktatás mellett az egészségügy Dabas egyik stratégiai ága, az önkormányzat minden tőle telhetőt megtesz, hogy a színvonalas és a hatékony gyógyításhoz minden eszköz az orvosok rendelkezésére álljon. Ezt követően átadták a „Dabas Egészségügyéért”
Dr. Halász Géza-díjat, amelyet idén is két egészségügyi dolgozó,
dr. Berze Éva és Liszkai Imréné asszisztens vehetett át.
A díjátadás után dr. Bodó Ágnes mutatta be a kollégájáról és
barátjáról, dr. Lelik Ferencről szóló, nemrégiben megjelent könyvet,
amelynek címe A dabasi „csodadoktor”. A rendhagyó könyvbemutató a két orvos stílusához hűen humorral, érdekes történetekkel,
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Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megemlékeztek Semmelweis
Ignácról, az anyák megmentőjéről, a magyar egészségügy napján. A
Városháza nagytermében először Klemencz Györgyné, a Dr. Halász
Géza Szakorvosi Rendelőintézet vezetője értékelte az eseményekben
gazdag elmúlt egy évet, az SZTK felújításának menetét, a jövőbeni

némi iróniával megfűszerezve, jó hangulatban zajlott le. Végül dr.
Lelik Ferenc dedikálta az életéről szóló könyvet, amelyből minden
egészségügyi dolgozó ajándékba kapott egy példányt. A kötet Dabas
Város Önkormányzatának támogatásával jött létre.
Szerk.

A dabasi „csodadoktor”
Ezzel a címmel látott napvilágot a Díszpolgári portrék sorozat
második kötete, amely dr. Lelik Ferenc életét és munkásságát
mutatja be.
A kötet Lelik doktor tudományos tevékenységének vázlatos, a teljesség igénye nélküli bemutatásával próbálja meg érzékletessé tenni
ezt a gazdag életművet, amelynek csak morzsái jelennek meg régi
fényképekkel, dokumentumokkal illusztrálva. A könyv kronológiai
sorrendbe állított, mozaikos visszaemlékezései nemcsak pályaképét
mutatják be, hanem egy különleges ember regénybe illő kalandjaiból
is ízelítőt adnak. A szerkesztők megszólaltattak néhány olyan munkatársat is, akik évtizedeket dolgoztak együtt a doktor úrral. A könyv
terjedelmi korlátai miatt dióhéjban kerül bemutatásra Lelik doktor
korszakalkotó tudományos felfedezése, diagnosztikai eljárása, a kontakt termográfia is. Emellett számos képet láthatnak az olvasók a
nemzetközi tapasztalatok alapján berendezett egykori dabasi gyógytornaszobáról és az ott alkalmazott rehabilitációs eljárásokról. A
kötetben ott áll azon híres páciensek névsora, akik országos vagy
nemzetközi hírű sportolóként keresték fel a dabasi „csodadoktort”.

A könyv minden sorában érezhető dr. Lelik Ferenc világról alkotott képe, szókimondó természete, egyenessége, polgári értékrendje, amelyet megalkuvás nélkül minden történelmi időszakban
magáénak vallott.
Reméljük, hogy a szerkesztőknek sikerült kedvet csinálniuk
ahhoz, hogy majd egy követőjük behatóbban, részletesebben, a szakma szempontjából alaposabban kutassa és dolgozza fel egy remek
orvos és egy különleges ember pályáját és életútját.
– F. L. –
2011. július
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Köztisztviselôk Napja
Dabas Város Önkormányzata június 28-án köszöntötte a köztisztviselőket a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Az ünnepségen a jelenlévők két zenei műsort hallgathattak
meg Dömötör Tibor, a Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola zongoratanára, valamint a Salon Brass Quintett előadásában.
Az ünnepelteket Garajszki Gábor jegyző köszöntötte, majd
átadásra kerül a „Dabas Közszolgálatáért” Köztisztviselői Díj,
amelyet idén Horváth Györgyné, a Pénzügyi Osztály munkatársa vehetett át. A kitüntetés mellett Kőszegi Zoltán polgár-

mester okleveleket adott át a jubiláló köztisztviselőknek, valamint személyi titkárának, Soós Vilmosnénak
több évtizedes munkájáért.
A díjátadás után Kőszegi Zoltán polgármester zárszavában megköszönte a hivatal dolgozóinak egész éves
munkáját.
Az ünnepséget követően, június 30-án a köztisztviselői státusszal rendelkező munkatársak a polgármester
úr meghívására ellátogattak az Országházba.
– szerk. –
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20 éve a város közösségének
szolgálatában
Horváth Györg yné, Farkas Kornélia
Gyónon látta meg a napvilágot egy iparos
g yöke rek kel re ndel ke z ő csa l ádba n.
Nagyapja és édesapja is kádár volt. Általános
iskolai tanulmányait követően a dabasi
Táncsics Mihály Gimnázium levelező tagozatán Nyomdaipari Szakközépiskolai végzettséget szerzett. 1968 szeptemberében
eredményes érettségi vizsgát tett Monoron.
Ezt követően azonnal munkába állt és egy
évet a dabasi ÁFÉSZ-nál dolgozott, majd a
ceglédi Építőipari vállalatnál és a dabasi
Földhivatalnál helyezkedett el.
1971-ben visszatért a dabasi ÁFÉSZ
kötelékébe, majd két évvel később a Dabasi
Nyomdában helyezkedett el, ahol 1989-ig
dolgozott. Innen néhány évre az Állami
Biztosítóhoz került.
1992 óta, közel 20 éve dolgozik a
Polgármesteri Hivatalban. Intézi az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérbeadását, hasznosítását és adás-vételét.
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Nemcsak nyilvántartja a vagyonunkat,
hanem a benne történő változásokat is nyomon követi. Egyszemélyben felelős az
önkormányzati ingatlanvagyon-gazdálkodásért. Javaslataival, gyors és pontos munkájával nagy segítségére van vezetőinek és a
képviselő-testületnek. Mintaértékűen kezeli a határidőket és ügyiratait.
A Gazdasági Bizottság referensi feladatait is ő látja el.
2007 augusztusa óta nyugdíjasként végzi
áldozatos munkáját a város közössége érdekében kedvesen, jókedvűen és lelkiismeretesen.
A lakossággal, vezetőivel és munkatár
saival a kapcsolata jó, és minden esetben
segítően áll a feladatok megoldásához.
Munkájával hozzájárul a Polgármesteri
Hivatal jó hírnevének öregbítéséhez. Több
évtizedes példaértékű tevékenységének
méltó elismerése a díj, amelyhez ezúton
szívből gratulálunk!

hirdetések
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„Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr.”
(„vagány emberek” Baróton)

Sokszor feledkezem meg alapvető dolgokról. Tegnap például a napközis táborban annyira lefoglaltak a körülmények, hogy teljesen
kiment a fejemből az, hogy igyak. Aztán az ebéd után szembetaláltam magam egy fél üveg ásványvízzel, megfogtam, és amint elkezdtem inni, akkor éreztem, hogy teljesen ki voltam száradva. Csak ittam
a hűs vizet, éreztem, ahogy végigszalad a kiszikkadt torkomon, és
élveztem a hiány betöltekezésének megnyugtató érzését.
Ehhez az esethez tudom hasonlítani az idei, első júliusi hétvégémet is. Úgy adódott, hogy a gyóniak Luther-rózsa énekkarát én is
elkísérhettem településünk testvérvárosába, Barótra, ahol az említett
hétvégén tartották a 18. baróti kórustalálkozót.
Szeretek Erdélybe menni. Talán azért is, mert a családom egyik
részének gyökerei odáig nyúlnak vissza, és ahogy azt egykori türkösi
(Négyfalu) teológus társam mondaná: „Hívnak a hegyek.” Szóval,
engedtem a hívásnak, és ismét nem bántam meg. Pedig először arra
gondoltam, hogy nem megyek sehová, inkább beletemetkezem a mindennapok szürke egyhangúságába. Sokat kellett utazni, hogy elérjük
a célunkat, és amikor begördült a busz az erdővidéki városka főterén
ékeskedő református templom elé, a számhoz ért az ásványvizes
palack. Óriási lelkesedéssel ölelgettek minket a vendégváró magyarok, akik nem szűntek meg hálálkodni, hogy elmentünk hozzájuk.
Voltak közöttük ismerős arcok, hiszen tavaly a gyóni református és
evangélikus templomban is találkozhattunk már. Pazar vendéglátás
következett, de nem ez volt a lényeg. Abban, a mai határtól több mint
félezer km-re lévő kisvárosban még a falakat (hát még a szíveket) is
áthatja a nemzeti öntudat, és a Magyarországhoz való ragaszkodás
fontossága. És ez az az érzés, amelyről mi sokszor megfeledkezünk.
Fel sem fogjuk, hogy mekkora kegyelem az Istentől az, hogy mi 1920.
június 4-én azon a francia asztalra fektetett térképen a ceruzavonás
ezen oldalára estünk és nem a másikra. Pedig csak ennyin múlt.
Azonban ha az egészséges, és minden nehézségen átsegítő magyarságtudat szempontjából vizsgálom a dolgot, felvetődik bennem a kérdés, hogy ki járt jobban. Az erdélyi vagy az anyaországi magyar? Az,
aki jó dolgában elfelejtkezik az alapvetőről, vagy az, aki még az egyszerű, kommersz boroskancsót is nemzeti színű szalaggal díszíti.
Ha megkérdeznék tőlem, hogy mit éreztem az alatt a három nap
alatt, akkor talán azt válaszolnám, hogy folyamatosan a borzongás és
a fojtogató sírás váltakozását. Sőt azt is mondanám, hogy szégyelltem
magam. „Külföldre” kellett mennem, hogy érezzem, milyen jó a
magyar nemzethez tartozni. Fekete László gyóni református lelkész
testvérem a címben szereplő bibliai idézetet választotta szombati
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alkalmunk vezérgondolatául, és nem véletlenül. Isten helyezte a szívére, és ő általa a mi szívünkre is, hogy egyek vagyunk a Kárpátmedencében és az Isten színe előtt is. És nem hogy egyek, de boldogok
is. Hiszem és vallom, hogy Isten tart meg bennünket egymásnak, aki
ráadásul mindnyájunkat boldoggá tudja tenni.
Milyen érdekes, hogy az anyaországot a 2004. december 5-i választás előtt azzal vezették félre, hogy a rossz helyzetben lévőknek szükségük van ránk, hogy rajtunk élősködjenek. És most azt tapasztaltam
meg, hogy az anyaországiaknak sokkal nagyobb szükségük van a határon túliakra, mint fordítva. Emberséget, ki- és összetartást mástól nem
tanulhatunk. Ezt példázza a következő eset is: a helyi református lelkipásztort megkérdeztem, hogy a város lakosságából (5500–6000 fő)
mennyi a román. És elkezdte az ujjain számolgatni. Majd rövid idő
múlva megszólalt: „Negyven.” „Százalék?”– kérdeztem. „Nem.” –
hangzott a válasz. „Fő.” Ez igen! 91 éve egy másik államban élnek, és a
rendőrökön, valamint egyéb hivatalos személyeken kívül nincsen
román a városban. Ez a valódi összetartás és kitartás az ellenük elkövetett, legalattomosabb, nyilvánvaló aljasságok ellenére is. Nekünk, ellustult magyaroknak példaértékű az, ahogy generációról generációra
átadják azt az alapot, amelyről mi könnyedén megfeledkezünk.
Vasárnap délután sajnos el kellett indulnunk haza. Talán felelőtlenség lenne kijelenteni, hogy jóllaktam vízzel, de azt megjegyeztem,
hogy többet kell innom. Igen, innom kell, ha nem akarom, hogy beteg
legyek. Mielőtt a buszra felszálltam, az ottani gyülekezet kórusának
ősz hajú, roppant szimpatikus elnöke magához szorított, majd miután
elengedett, megveregette a vállamat, és azt mondta: „Maguk nagyon
vagány emberek.” Érdekes. Mindamellett, hogy az ottani szóhasználat kissé eltér a miénktől, és a vagány szó ott valamiféle jót jelent, egész
hazáig azon gondolkodtam, hogy egy mély hitű, bölcs, kedves, sokat
próbált, kérges tenyerű, székely ember miért mondja nekem azt, hogy
vagány vagyok. Szerintem épphogy ő a vagány, aki adott nekem egy
kis leckét hazaszeretetből és magyarságtudatból, aki egyenes gerinccel
tűri, hogy a nemzetisége miatt a hátán fát vágjon egy egész államhatalom, aki azzal engedett fel a buszra, hogy akár hétfőn, akár szerdán
kopogtatunk be hozzájuk, az számára ünnepnap lesz.
Mi a végső konzekvencia? Talán az, hogy ezentúl minden utamba
kerülő vizespalackot meghúzok, és remélem, hogy sok borvizes üveggel is találkozom még. Továbbá hálás vagyok Istennek, hogy adta
Dabasnak ezt a kapcsolatot, és tőle kérek erőt és kitartást az önkormányzat és mindnyájunk számára, hogy ez így is maradjon.
László Milán evangélikus lelkész

önkormányzati hírek

Kirándulás Barótra
A testvérvárosi vetélkedő nyertes csapata május 28-i zentai nyereménykirándulását követően Barót felé vette az irányt. Július 1–3.
között a fiatalok eljuthattak testvérvárosunkba, Barótra, de útközben számos erdélyi településsel is megismerkedhettek e rövid három
nap alatt. Megismerhettek nagyobb erdélyi városokat is, mint például Nagyvárad, Kolozsvár, Székelyudvarhely, de voltak a tordai
sóbányában, Korondon és a váráról híres Déván. A tanulókat baróti
diákok fogadták és szállásolták el. Hogy milyen élményekkel,
tapasztalatokkal tértek haza, hadd mondják el ők maguk!
Józsa Melinda

Meghívó
Dabas Város Önkormányzata nevében szeretettel meghívok minden dabasi polgárt augusztus 20-án tartandó
Szent István-szobor- és téravató ünnepségünkre, ahol
gazdag programokkal várjuk az érdeklődőket. A felújított városközpont átadása miatt idén az eddig Sáriban tartott augusztus
20-i ünnepi műsor is az avatóünnepség részévé válik.
A program részleteiről a Dabasi Újság augusztusi számából,
a Rádió Dabas, a Dabas TV és a MAG TV híradásaiból, Dabas
város honlapjáról és szóróanyagainkból tájékozódhatnak az
érdeklődők.

Ünnepeljünk együtt a megújult Szent István téren,
államalapító szent királyunk és az új kenyér ünnepén!
Kőszegi Zoltán
polgármester

Méltó emlék a hôsöknek

„Először is szeretném megköszönni ezt a kirándulást, nagyon jól
éreztem magam. Érdemes volt elmenni, gyönyörű volt a táj, rendkívül kedves emberekkel ismerkedtünk meg. Igaz, hosszú volt az út, de
megérte. Az én kedvencem a sóbánya volt Tordán. Ott töltöttünk
két órát, de már bent éreztük, hogy mennyire jót tett velünk.
Rengeteg dolgot lehetett ott csinálni, főként sportolni. Belül a látvány, ahogy lenézel, hátborzongató. Vonzotta az embereket a sóbánya kellős közepén lévő óriáskerék, ami 22 méter magas. Egy kör
rajta kb. 12 percig tartott. Természetesen mi is kipróbáltuk, szép
lassan ment, így mindenki körbe tudott nézni a bányában, mivel ki
volt világítva különböző fényekkel. Gyönyörű volt!
Baróton az emberek közvetlensége, vendégszeretete ragadott
meg. Szeretettel fogadtak, rendkívül kedvesek voltak. Figyelték minden kívánságunkat, és sok új barátra leltünk. A táj is elképesztő volt,
az a sok erdőség érdekes élményt nyújtott. Ami még nagyon tetszett,
hogy csönd van, nem az a nagy nyüzsgés, ami itthon. Nagyon tetszett minden, minél előbb szeretnék visszamenni! Már hiányoznak a
barátok.”
–Farkas Vivien–
„Számomra nagyon emlékezetes volt a városban töltött idő, a
csocsózások, viccelődések a barótiakkal. A tordai sóbánya is nagyon
tetszett, ehhez hasonlót még nem láttam. A családdal eltöltött idő, a
sütögetés este és a kirándulás, ez is mind nagyon jó volt. Ezt az utazást nem fogom elfelejteni és jó lenne megismételni.”
–Gáspár Tamás–
„Köszönöm ezt a lehetőséget, hogy utazhattam. Nagyon jól éreztem magam. Nekem sok jó élményem van, de a legjobb az ottani gyerekekkel töltött idő volt a játszótéren, a Chili-ben, vagy a suli focipályáján. Nagyon aranyosak voltak és jó fejek. A sóbánya is nagyon
tetszett, meg az ottani táj is gyönyörű volt.”
–Egerszegi Dóra–

Július 22-ét nemzeti emléknappá nyilvánította
a Parlament, ezzel a döntéssel évszázados hiányt
pótoltak be a honatyák. A javaslatot, amelyet fideszes
és kereszténydemokrata politikusok nyújtottak be,
köztük Kőszegi Zoltán polgármester is, a Ház
ellenszavazat nélkül fogadta el. Az emléknappal
nemcsak a magyar nemzet, de egész Európa is méltóképpen emlékezhet meg a nándorfehérvári
hősökről.
Dabas a Kapisztrán-torony felépítésével biztos
alapokra helyezi, hogy történelmünk eme nagyszerű fejezete soha ne vesszen a feledés homályába. Az építmény és harangjai hirdetni fogják azon
kiváló hazafiak emlékét, akik a keresztény
Európát oltalmazva megállították a tízszeres túlerőben lévő török sereget. A magyar ember évszázadok óta együtt él a harangokkal, a torony
harangjai is az öröm és megemlékezés hírét osztják majd meg városunk lakóival.
A torony igazi különlegességét az adja, hogy
lakossági összegfogással, közadakozásból, szakemberek önzetlen munkájából épül fel, jelképezve, hogy mindig van közös cél, amiért érdemes
összefogni. Minden dabasi polgár pénztárcájától függően hozzájárulhat ehhez a nemes kezdeményezéshez.
Várjuk további felajánlásaikat az alábbi
számlaszámra:
64400082-30006056-71200277
valamint Dabas minden egyházközségében és a
Polgármesteri Hivatalban is vásárolhatnak téglajegyeket.
2011. július
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Testületi hírek
A testület döntött arról, hogy a Dabas, Halász Mihály u. 4/2. szám alatti
ingatlanban beépítésre került bútorokat, háztartási gépeket az önkormányzat 2 345 000 Ft összegért megvásárolja, azzal, hogy a vételárból
1 000 000 Ft-ot a szerződéskötéskor fizet, a fennmaradó összeget pedig
a 2012. évi költségvetésből, 2012. március 31-ig fizeti meg.
A Képviselő-testület 36/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendeletével
módosította a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 49/2001. (XII. 18.) önkormányzati rendeletet.
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások havi bérleti díja a következők
szerint került megállapításra:
Komfortfokozatonkénti lakbér összege (Ft/m2 /hó)
a) szükséglakás esetén:
12 Ft/m2
b) komfort nélküli lakás esetén:
36 Ft/m2
c) félkomfortos-lakás esetén:
96 Ft/m2
d) komfortos lakás esetén:
216 Ft/m2
e) összkomfortos lakás esetén:
276 Ft/m2
f) szabadon álló kertes ház esetén:
312 Ft/m2
g) költségalapon meghatározott lakbérű
összkomfortos lakás esetén:
492 Ft/m2
A rendelet 2011. július 1-jétől hatályos.
A Képviselő-testület 37/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendeletével
módosította az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló
33/ 2010. (VII. 29.) rendeletét. A rendelet módosításai az alábbiakra terjednek ki részletesen:
– Homlokzatot érintő előírások
– Épület tetőzete
– Épületbelsőre vonatkozó előírások – alaprajz és képzőművészeti értékek
– Cégér, cégtábla, illetőleg cégfelirat elhelyezésének lehetősége
– A homlokzaton elhelyezhető egyéb technikai berendezések
– Ingatlan telekhatárán létesülő építmény-kerítés
– Melléképületek
– Melléklétesítmények
A rendelet 2011. július 1-jétől hatályos.
A Képviselő-testület 38/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendeletével
módosította az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló 17/2011. (III. 02.)
önkormányzati rendeletét. A módosítás alapján a szabadtéren megtartott
rendezvények (pl. utcabál, szüreti bál) – a városi rendezvények kivételével – kizárólag pénteken és szombaton 9.00 óra és 02.00 óra között rendezhetők meg. A módosított rendelet 2011. július 1-jétől hatályos.
A Képviselő-testület 39/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendeletével módosította a köztisztaságról szóló 18/1996. (XII. 02.) önkormányzati rendeletét.
A módosítás értelmében a kötelezően fizetendő köztisztasági díj megfizetése alól méltányosságból az a személy mentesülhet, akinek a havi
egy főre jutó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének – egyedül élő esetén annak 150%-át, közös háztartásban élők
esetén 100%-át nem haladja meg, és a számla a nevére szól.
A módosított rendelet szerint a városban a 70. életévüket betöltött személyek a kötelezően fizetendő köztisztasági díj alól mentességben
részesülnek, amennyiben:
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a) a számla a kérelmező nevére szól,
b)	házastársával vagy élettársával él közös, önálló háztartásban, egyikük, a kérelmező a 70. évét betöltötte, párja 62. éven felüli,
c)	más személy, személyek nem élnek az ingatlanon vagy lakóépületben,
d)	és az ingatlanon vagy lakóépületben életvitelszerűen tartózkodnak.
A módosítás alapján továbbá kedvezményes hulladékszállítási díjat fizet
az az egyedül élő, aki:
a) 62 éven felüli nyugdíjas,
b)	rendszeres szociális járadékban részesül, amennyiben más jövedelemmel nem rendelkezik,
c) I., II. és III. csoportbeli rokkant,
d) fogyatékossági támogatásban részesülő,
e) hadirokkant és hadiözvegy,
f)	rendszeres szociális segélyben részesülő személy, akinek a számla
a nevére szól.
A kérelmeket a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani, elbírálásukra az
Esélyegyenlőségi Bizottság vagy a polgármester jogosult a rendeletnek
megfelelően.
A rendelet 2011. július 1-jén lépett hatályba.
Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta
40/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendeletét az egyes közterületeken történő dohányzás tilalmáról. A rendeletet kiemelten, külön
cikkben közöljük.
A testület engedélyezte a „Nyugodt Dabasért Polgárőr Egyesület”-nek a
Dabas név használatát.
A Képviselő-testület megerősítette a 167/2011. (V.26.) ÖK határozatában foglaltakat, amely a Szent István tér forgalomkorlátozását tartalmazza. A rendeletet, fontossága okán, külön cikkben
emeltük ki.
A testület intézményekkel kapcsolatos döntései az alábbiak
voltak:
– Módosította az oktatási intézmények gazdasági szervezeteinek összevonásáról szóló 80/2011. (III. 31.) számú önkormányzati határozatának határidejét úgy, hogy az oktatási intézményekkel kapcsolatos központi döntés meghozatala után történjen meg.
– A 3. sz. Napköziotthonos Óvoda részére 1 db keringető szivattyú
beszerzéséhez 200 000 Ft értékhatárig önálló beruházói jogkört engedélyezett.
– Elviekben hozzájárul, hogy a 2011/2012-es tanévtől a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskolában bevezetésre kerüljön az iskolaotthonos
oktatás.
– A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában engedélyezte egy teljes (40
órás) szlovák nyelv és irodalom szakos állás helyettesítő tanárral való
feltöltését.
– A Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégiumban engedélyezte a magyar nyelv és irodalom szakos tanár, elméleti és gyakorlati
kőműves oktató, villanyszerelőket oktató elméleti tanár, történelemtanár, fodrász elméleti oktató, testnevelőtanár, informatika szakos
tanár, továbbá a takarítói álláshelyek feltöltését.
– H ozzájárult a Városi Önkormányzati Tűzoltóság által üzemeltetett
2005. március 02-án vásárolt Hyundai Accent 1.3 típusú személygépkocsi értékesítéséhez.

önkormányzati hírek

A testület az alábbi támogatásokkal kapcsolatos döntéseket
hozta:
– A Pest Megyei Romák Regionális Jogvédő és Foglalkoztatási
Alapítvány részére 250 000 Ft. támogatást nyújtott az általános tartalék terhére, azzal, hogy a támogatási szerződésben rögzítésre kerül,
hogy az Alapítvány a megítélt támogatást legkésőbb 2011. december
15-ig fizesse vissza. A testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
– A z Istenadta Tehetség Alapítványt – Mádl Ferenc családjának kérésére – 10 000 Ft-tal támogatja a polgármesteri keret terhére.
– A Daszofe Nonprofit Kft. részére a 2011. évi gazdálkodásához I. ütemben 8 000 000 Ft működési támogatást biztosít a pályázati céltartalék
terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
A testület döntött arról, hogy a Városüzemeltetési Osztály feladatait
megosztja a Daszofe Nonprofit Kft. és a Polgármesteri Hivatal között.
Kozák Beatrix

Tájékoztatás
Dabas Város Önkormányzata felhívja a Tisztelt
Dabasi Lakosok, valamint az ideiglenesen itt tartózkodók figyelmét, hogy Dabas, Bartók Béla út központi, Polgármesteri Hivatal előtti szakaszán (Szent
István tér) a forgalmi rend megváltozott, az út időszakosan lezárásra kerül a forgalom elől az alábbi időpontokban 2011. július 1-jétől a 190/2011. (VI. 30.)
Önkormányzati határozat alapján:

hétköznap 18.00 óra és 06.00 óra között
szombaton 14.00 órától hétfőn 06.00 óráig
mindennemű gépjárművel tilos az áthajtás!
Ezen időpontokban a rendőrség és a közterület-felügyelet fokozott figyelemmel ellenőrzi és bírságolja a
behajtani tilos tábla ellenére a Szent István téren közlekedőket.
Kérjük, fokozottan figyeljenek oda, hiszen nem a bírságolás a cél, hanem a téren tartózkodó gyermekek
és felnőttek biztonsága.
Emellett felhívom figyelmüket a kerékpárutak, zebrák
fokozott óvatossággal való megközelítésére és az
ezzel kapcsolatos közlekedési szabályok betartására, valamint a sebességkorlátozó, megállni és várakozni tilos tábla folyamatos érvényben létére a Szent
István téren.
Megértésüket és türelmüket köszönöm.
Balesetmentes közlekedést kívánok!
Kőszegi Zoltán
polgármester

TILOS A DOHÁNYZÁS!
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. 06.
23-i testületi ülésén döntést hozott a nemdohányzók védelmében, a
közterületen való dohányzás tilalmáról.
A tilalom megsértése szabálysértésnek minősül és 50 000 Ft
összegű szabálysértési bírsággal sújtható. E tilalmat a közterületfelügyelet is ellenőrizheti, és 20 000 Ft-ig terjedő helyszíni bírságot
szabhat ki.
A következő közterületek tartoznak a dohányzási korlátozás alá: a Gyóni Géza Emlékhely, Dabas-Gyón, Vasút utca és
Kossuth Lajos u. által behatárolt közterület; a Halász Móricz-kúria
parkjának teljes területe, valamint a kerítéstől a közútig terjedő 3
m-es terület; a Szent István tér teljes területe, az Iskola utca,
Polgármesteri Hivatal, Táncsics Mihály Gimnázium, Semmelweis
utca és a Május 1. u. a CBA, illetve a Dr. Halász Géza Szakorvosi
Rendelőintézet által bezárt terület; az Okmányiroda és Szent János
út közötti terület; Sári Faluház teljes területe a Szent János útig; a
Dabas Város Önkormányzata oktatási-nevelési, szociális és egészségügyi intézményeinek területe; Dabas város működő játszóterei
és a temetők területe.
A dohányzási tilalom alá eső területeket figyelmeztető táblákkal
fogják ellátni, ezzel is felhívva a figyelmet a tilalomra, a nemdohányzók egészségének védelmében.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy intézményeinkben, központjainkban, játszótereinken NE DOHÁNYOZZON!
Kőszegi Zoltán
polgármester

Parlagfû-mentesítô Nap
Dabas Város Önkormányzata és a Szőlősi Civil Közösségi Ház
szeretettel meghív minden érdeklődőt
Július 29-én (péntek) 16.00 órától tartandó
Parlagfűmentes Környezetért című programjára.

Helyszín: Szőlősi Civil Közösségi és Művelődési Ház
(2370 Dabas, Kinizsi utca 12., Tinódi utca 1.)
A délután folyamán közös parlagfűszedésre indulunk
Dabasi-szőlőkben.
A gyűjtött mennyiség mérlegelésre kerül.
Gyermekprogramokkal, vetélkedőkkel várjuk a családokat.
A versenyeken indulókat jutalmazzuk, a résztvevők között értékes
ajándékokat sorsolunk ki.

Bővebb információ:
Feldman László: 06-70/459-3186
feldman.laszlo@dabas.hu

www.dabas.hu
2011. július
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Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve	Születési idô
Dupsi Dániel
05. 02.
Bíró Vivien
05. 10.
Boruzs Márk
05. 26.
Volecz Adrián
05. 26.
Farkas Zalán
05. 31.
Berki Krisztina
06. 01.
Jámbor Janka
06. 07.
Pacsirta Boglárka
06. 07.
Jeszenszky Dorka
06. 09.
Teknyős Áron
06. 13.
Molitor Márton
06. 21.
Zsiga Levente
06. 21.
Szabó Hanna Boglárka
06. 23.
Fehérvári Dorka
06. 27.

június 11.
Anyuka neve
Nagy Eszter
Korpos Petra
Boruzs Olesya
Volecz Zsuzsanna
Harmincz Erika
Berki Klaudia
Unyi Erzsébet
Süveges Tímea
Pávics Edina
Schulcz Tamara
Ágoston Regina
Murárik Szabina
Kovács Ágnes
Rácz Éva

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!

Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név	Születési idô
Molnár Ilona
1920. 07. 03.
Böcsödi Lászlóné
1920. 07. 05.
Pamuk Gáborné
1920. 07. 25.
Jurácsik Ferencné
1919. 07. 22.
Sztancsik Józsefné
1911. 07. 08.

Életkor
91 éves
91 éves
91 éves
92 éves
100 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!

Házasságkötések
10 éve (2001-ben) kötöttek házasságot:
július 14.
Kovács István–Harmincz Zsuzsanna
július 28.
Czakó Balázs Attila–László Lívia Valéria
20 éve (1991-ben) kötöttek házasságot:
július 5.
Balogh Miklós–Pacsirta Magdolna
július 19.
Duhaj Róbert–Csernák Erzsébet
Szabó Tamás–Kovács Erzsébet
július 20.
Kmetyó László–Maris Krisztina
július 26.
Lovas László–Mráz Éva
július 27.
Cziróczki Tibor–Bernula Judit Erzsébet
25 éve (1986-ban) kötöttek házasságot:
július 4.
Fekete István–Fabók Irén
július 5.
Szandhofer János–Ihászi Tünde
Hende Pál–Ujvári Andrea
július 19.
Varga László–Kovács Éva
július 26.
Morva Attila–Juhász Györgyi
30 éve (1981-ben) kötöttek házasságot:
július 25.
Bicskei István–Rivasz Zsuzsanna
2011. június hónapban kötöttek házasságot:
június 4.
Ágoston Dávid–Bálint Dóra
Kovács Gábor–Zsélyi Tímea
Hamza Zoltán–László Judit
június 6.
Odor Tibor–Ésik Ildikó
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június 18.

június 24.
június 25.

június 29.

Murárik István–Udvari Edina
Csernák Attila–Menlauer Mariann
Halmai Zsolt–Svébis Éva
Kővágó Róbert–Andrasics Anita
Magyar Róbert–Szabó Ágnes
Gáspár Zoltán–Tóth Katalin
Tóth György–Sutka Mariann
Suhajda Róbert–Kmetyó Anikó
Kovács Tamás–Öller Emese
Svébis Róbert–Csáki Ilona

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Halottaink
Név	Születési idô	Halálozás idôp.
Bábel Pálné (Kiss Erzsébet)
1926. 04. 04.
2011. 06. 01.
Borsos Lászlóné (Varga Erzsébet)
1953. 09. 08.
2011. 06. 02.
Práczki István
1950. 01. 14.
2011. 06. 02.
Kecskés Lénárdné (Zsolnai Julianna) 1952. 02. 09.
2011. 06. 04.
Tarbuza Ferencné (Czikora Ágnes)
1928. 01. 08.
2011. 06. 05.
Majoros Lénárd
1933. 02. 20.
2011. 06. 07.
Balogh László Zoltán
1951. 10. 16.
2011. 06. 12.
dr. Berta Istvánné
(Szegedi Magdolna Ilona)
1924. 02. 04.
2011. 06. 13.
Varga Józsefné (Mészáros Mária)
1918. 09. 19.
2011. 06. 19.
Volenszki Gáborné (Szabó Mária)
1919. 12. 06.
2011. 06. 20.
Forczek Terézia
1920. 06. 16.
2011. 06. 23.
Solymos Gyuláné (Kohan Margit)
1915. 05. 08.
2011. 06. 23.
Borbély Sándorné (Spanyiel Magdolna) 1926. 08. 28.
2011. 06. 24.
Naszvadi Istvánné (Tóth Ilona)
1933. 06. 19.
2011. 06. 24.
Seregi Gyuláné (Rácz Gizella)
1932. 08. 27.
2011. 06. 26.
Siskey Imréné (Bogdán Mária)
1928. 10. 30.
2011. 06. 28.

Osztozunk a családok gyászában.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik
elhunyt szeretteink, özv. Zsolnai Gáborné (Suhajda Margit) és
özv. Kecskés Lénárdné (Zsolnai Julianna) temetésén részt vettek, sírjaikra virágokat, koszorúkat helyeztek és a fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

intézményeink hírei

Lezajlott a néprajzi
kutatótábor Sáriban
A Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete a június 26. és a
július 1. közötti időszakban rendezte néprajzi kutatótáborát DabasSáriban. A 25 fős – magyarországi és szlovákiai tagokból álló –
kutatócsoport ötnapos intenzív munkája alatt több mint 30 adatközlő segítségével gyűjtötte az információkat. Legkiemelkedőbb
témák a népviselet, ezen belül is a hajviselet, a népi hiedelmek, a
népi gyógyászat, valamint a vallás voltak. A táborvezető szavait
idézve: „igazi kincsesbányára leltünk”.
A tábor ideje alatt több tudományos előadás zajlott le, valamint a
kutatók minden nap végén külön-külön kiértékelték a gyűjtött
anyagot. Fakultatív programként a sári szervezők baba- és falvédőkiállítással, lovas kocsis városnézéssel és réteskóstolóval készültek,
valamint a vendégek részt vehettek hagyományos disznóvágáson,
kosárfonó-bemutatón és a helyi hagyományőrző csoportok próbáin
is. A tábor zárórendezvényén Fuzik János, az Országos Szlovák
Önkormányzat elnöke a helyi hagyományőrzés fontosságára hívta
fel a figyelmet, majd a táborvezető összegezte a hét tapasztalatait.
A gyűjtött anyag a tábor zárását követően feldolgozásra kerül, s
várhatóan decemberben kiadvány formájában jelenik meg.
Köszönet jár az adatközlőknek, akik az öt nap alatt folyamatosan a kutatók rendelkezésére álltak, a helyi szervezőknek az előkészületekben és lebonyolításban való segítségért, továbbá mindenkinek, aki a tábor sikeréhez hozzájárult.
Gogolák Mariann

A Halász Móricz-kúria
nyári programjai
• Hetente szerdán Baba-mama klub 16.00–18.00 óráig
• Augusztus 15-én Horgoló Klub 16.00–18.00 óráig
• Július 18–22-ig és 25–29-ig nyílt napok, 8.00–16.00 óráig
A kúriában tartandó különböző foglalkozásokon a részvétel
ingyenes, minden gyermeket szívesen várunk!
A Halász-Szánthó Emlékszoba és a Velikovszki Pál Emlék
szoba is látogatható minden hétköznap 8.00–16.00 óráig.
További szolgáltatásként szálláshely lehetőséget biztosítunk a városba érkezőknek. A kúria tetőterében felújított
hálószobák várják a vendégeket, melynek egységes díja
2500 Ft/fő/éj.
Érdeklődni lehet a 06-29/367-160-as telefonszámon!

Ingyenes nyári tábor
a Halász Móricz-kúriában
Július utolsó két hetében megnyitja kapuit a Halász Móriczkúria minden dabasi gyermek előtt. A részvétel kortól független, mivel a szervezők olyan kézműves és más kreatív foglalkozásokkal, játékokkal várják a gyerekeket, amelyek
között minden korosztály megtalálhatja a számára legérdekesebbet. A részvételhez előzetes jelentkezés nem szükséges,
a programokhoz bármikor csatlakozhatnak regisztráció nélkül is. Fontos, hogy a tábor ideje alatt étkezést nem tudunk
biztosítani, ezért kérjük a szülőket, uzsonnáról, szendvicsekről gondoskodjanak gyermekeik számára.

A tábor helyszíne és időpontja:
2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7. Halász Móricz-kúria.
2011. július 18–29-ig, minden hétköznap 8.00–16.00 óráig.
Érdeklődni lehet a helyszínen,
illetve a 0629/367-160-as telefonszámon.

Sári Napok – 2011
Augusztus 14–21. között kerül megrendezésre a „Sári Napok”
programsorozat.
A hetet augusztus 21-én (vasárnap) a „VI. Rétesutca” zárja,
amely idén második alkalommal ismét nemzetiségi találkozóval egészül ki. A régi csapatok mellett természetesen várjuk az
új rétessütő közösségek jelentkezését is!
A részletes programokról hamarosan plakátokról és a helyi
médiából tájékozódhatnak.
További információ: 29/561-261, 70/375-9141,
szko@dabas.hu		
Gogolák Mariann
2011. július

Dabas 11

intézményeink hírei

Projektzáró rendezvény
a Halász Boldizsár Városi Könyvtárban
Június 30-án került sor a „Mi vagyunk a tudás pillére!” – Szolgáltatás-fejlesztés a dabasi Halász Boldizsár
Városi Könyvtár olvasói táborának növelése és az élethosszig tartó tanulás érdekében (TÁMOP-3.2.4-08/1/
KMR-2009-0010) címû pályázat záró rendezvényére.
A pályázat célja a Halász Boldizsár Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése, az élethosszig tartó tanulás támogatása, az információs feladatkör erősítése, a könyvtár használó táborának növelése, tartalmi munkájának további erősítése, fokozása volt. E célra
Dabas Város Önkormányzata 18 960 778 Ft vissza nem térítendő
uniós támogatásban részesült.
A projekt 2009. 09. 30-án kezdődött, a pályázat időszakában az
alábbiakban részletezett fejlesztések valósultak meg.
Az olvasáskultúra és a könyvtári szolgáltatások fejlesztése érdekében képzéseket, könyvtári programokat, különböző rendezvényeket tartottunk, a társadalmi célcsoportok közül elsősorban az
iskoláskorúak és a hátrányos helyzetűek bevonásával.
Műfaji bontásban az alábbi rendezvényeink zajlottak a könyvtárban:
– Író-olvasó találkozók
– Verskoncertek
– Előadóestek
– Könyvtári családi napok és hétvége
– Könyvtárbemutató és könyvtárhasználati foglalkozások iskolásoknak
– Filmklub kötelező olvasmányok témakörben
– Beszélgetés az olvasásról
– O rszágos Wass Albert maratoni felolvasási programhoz való
kapcsolódás
– Folyamatos helyszíni segítségnyújtás az internet használatához
és az országos keresőrendszerek használatához több mint 1500
fő számára
A pályázat keretében két ingyenes alapfokú számítógép-használati tanfolyamon vehettek részt az olvasók, mindkettő nagyon sikeres és népszerű volt, elérte a célját.
A kitűzött célok között szerepelt, hogy növekedjék a regisztrált
olvasók száma, amely elérte a 3600-at.
Szintén pályázati célként volt megjelölve, hogy az országos lelőhelydokumentum-nyilvántartásban szerepeljenek a könyvtár
rekordjai, vagyis elektronikus katalógusban legyen elérhető és használható a könyvtár állománya. Így a könyvár állománya, 61 365
rekord, elektronikusan is kereshető, és lehetőség van elektronikus
kölcsönzésre is.
A projekt során elkészült az új, interaktív könyvtári honlap,
melynek a könyvtár népszerűsítésében, a tájékoztatásban igen nagy
szerepe van, a könyvtár lehetőségeit a fiatalabb korosztály körében
és határainkon túl is jelentősen megnövelte.
A honlap részeként elkészült egy multimédiás helytörténeti
bemutatóanyag, melyben szerepel egy Történelmi arcképcsarnok,
eg y Erdőn-mezőn, természeti értékekről szóló anyag, az
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Időszalagból Dabashoz kapcsolódó jelentős történelmi eseményekről értesülhetnek az olvasók, illetve egy játék keretében kipróbálhatjuk helytörténeti ismereteinket. A program része egy virtuális
Dabas térkép, ahol megtalálhatók a helyi műemlékek, szobrok,
templomok, rövid ismertetővel.
Az elektronikus katalógus használatát egy hanganyaggal is ellátott multimédiás bemutató segíti a honlapon.
A könyvtári dolgozók részére szakmai tanfolyamokat és angol
nyelvtanfolyamot is lehetővé tett a pályázat.
A projekt zárásaként Kőszegi Zoltán polgármester elmondta,
hogy Dabas Város Önkormányzata abban a szerencsés helyzetben
volt, hogy ez elmúlt esztendőkben több mint 70 millió Ft-ot fordíthatott pályázati forrásokból kulturális, közművelődési feladatokra,
melyből 18 millió Ft a könyvtár szolgáltatásainak megújítására szolgált. A polgármester úr kiemelte, hogy a pályázatoknak köszönhetően mindazok a rétegek, akiknek igényük van a kultúrára, a könyvolvasásra, művelődésre, kedvező anyagi feltételek mellett, legtöbb
esetben térítésmentesen juthattak mindezen szolgáltatásokhoz. A
polgármester úr említette a nevelési-oktatási, közművelődési közgyűjteményi intézmények együttműködésének fontosságát, mely e
pályázat keretében is példaértékűen megvalósult. A polgármester
úr végezetül felhívta a figyelmet a könyvolvasás fontosságára, továbbá méltatta a szakembereknek a projekt végrehajtásában végzett
állhatatos munkáját, és a további tevékenységhez is sok sikert kívánt
a könyvtárosoknak.
Összességében a szolgáltatásfejlesztés terén a pályázat szép eredményeket hozott, lehetőséget biztosított a könyvtár szolgáltatásainak fejlesztéséhez, melyeket a jövőben is szeretnénk megtartani.
Kozák Beatrix
projektmenedzser

Ferenczi Margit
igazgató

A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósult meg.

intézményeink hírei

A Kossuth Mûvelôdési Központ
TÁMOP projektjének eredményei
Június 30-án ért véget a mûvelôdési központ pályázati
projektjének elsô szakasza, ami a támogatásból megvalósított programokat jelenti. A kötelezô fenntartást
2014. június 30-ig biztosítania kell az intézménynek.
A projektzáró rendezvényen Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd dr. Németh János, a Nemzeti Erőforrás
Minisztériuma vezető szaktanácsosa beszélt az EU-s pályázatok
országos eredményeiről, a közművelődés fontosságáról.
A Kossuth Művelődési Központ a pályázatban vállalt valamennyi
programját megvalósította, a támogatásból jelentős eredményeket ért
el az intézmény, biztosított szolgáltatásokat elsősorban Dabas lakosságának, de voltak a kistérség többi települését segítő programjai is.
A projekt eredményei, értékei:
– Gazdagodott az intézmény programkínálata, megerősödtek korábbi szakmai törekvései.
– Biztosítottá vált egyes tevékenységek folyamatossága, elsősorban a
népzene és a képzőművészet területén.
– Bővültek a művelődési központ tárgyi-technikai feltételei.
– Ingyenesen, magas színvonalon biztosított programokat gyerekeknek és felnőtteknek.
– Új társadalmi csoportok kapcsolódtak be az intézményi feladatellátásba, hátrányos helyzetű gyerekek, három- vagy többgyerekes családban élők, egyszülős családban élők, GYES-en, GYED-en,
GYET-en lévők, munkanélküliek.
– Megerősödtek és létrejöttek új együttműködések, bővült azoknak
az intézményeknek, szervezeteknek a köre, akikkel folyamatos és
hosszú távú együttműködés alakult ki.
Számszerűsíthető eredmények:
A projekt 21 hónapja alatt 23 program került megrendezésre, 464
fő részvételével. A résztvevők egyenként 634 órát töltöttek el csoportos foglalkozásokon, táborokban, tréningeken. A megvalósítás során
48 oktatónak, előadónak biztosított munkalehetőséget az intézmény.
Szakmai eredmények:
A népművészet területén a projekt során a már országos elismeréseket szerzett felnőtt és ifjúsági citeracsoportok mellett két kezdő
citeracsoport jött létre, akiknek tanulásához citerákat is biztosítottunk. A népi hangszeres csoportok köre hegedű- és brácsaoktatással
bővült. A népzenei programokban közreműködtek: Szlama László,
Szlama Ildikó és Tormási Elek.
A néptánccsoportok oktatását a Bartók Néptánc Egyesülettel
együttműködve végeztük Csébi Orsolya és Farkas Gábor vezetésével.
A gyerekcsoport 8 alkalommal mutatkozott be a projekt ideje alatt.
A lajosmizsei Ricsováry Majorban tartott nyári szaktábor alkalmával
az aktív munka mellett egy életforma megismerése, elsajátítása is
megvalósult.
Felnőttek részvételével valósult meg a Népi kézművesség – három
mesterség szaktábora, amelynek keretében a fazekasság, a szövés és a
kosárfonás mesterségének alapjait sajátíthatták el a résztvevők. A szövést Petrás Anna népi iparművész és Petrás György, a kosárfonást
Marcu Irén, a fazekasságot Szente Krisztina és Pintér Ildikó oktatta.
Birinyi József szakszerű közreműködésével elkészült egy oktatófilm,
mely a további tanulásban segíti majd a résztvevőket.

A Kossuth Ház Galériában rendezett kiállítások, működő felnőtt
kistérségi képzőművészkör mellett bővült a képző-, ipar- és fotóművészeti feladatok ellátása. Kerekes László grafikusművész szakmai irányításával működött a kistérségi gyermek képzőművész kör, szerveződött meg a Ricsováry Majorban a nyári szaktábor, amely legfőbb célja
a kistérség településeiről érkezett gyerekek közösséggé kovácsolása,
Huber Erika és Tot János segítségével. Áprilisban önálló kiállításon
mutatták be a gyerekek a másfél év eredményeit tükröző munkáikat.
Bese József fotóművész vezetésével a fotózás alapjait, technikáját sajátították el a résztvevő gyerekek. A projektzáró rendezvényen a legsikeresebb fotókat láthatták a jelenlévők.
A helyismereti egység keretében három témakörben hallgathattak
előadásokat a gyerekek Dabas építészeti és természeti értékeiről, helytörténetéről és művelődéstörténetéről. Az előadások és a helytörténeti vetélkedő lebonyolítása Sztavinovszky Győzőné, Sztavinovszky
Győző, Klaniczay Péter, Valentyik Ferenc és Kerekes László szakértő
közreműködésével valósult meg. A projekt egyik legnagyobb eredménye, hogy megjelent a Dabas helytörténeti értékei címet viselő kiadvány, az előadásokon elhangzottakra építve.
A 45 órás informatikai oktatásnak három összetevője volt: alapvető
informatikai ismeretek, digitális kommunikáció és bevezetés az
e-ügyintézésbe. Az egri főiskola tanárai mellett a gyakorlati oktatást a
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola pedagógusai végezték.
Az életesélyt, életminőséget javító programok hátrányos helyzetű
felnőtteknek és gyerekeknek szerveződtek Scheitz Katalin pszichológus vezetésével. A munkanélkülieknek szervezett Útkereső tréningen
Szlama Ildikó tréner, a Szülés-újjászületés tréningen pedig Szathmári
Edit pszichológus volt a közreműködő szakember.
Nagy sikerrel zajlott a művészetterápiás és a Mocorgókészségfejlesztő foglalkozássorozat, melyeknek célja a gyerekek önismeretének, önértékelésének javítása, együttműködő készségének fejlesztése volt. A programvezető munkáját segítő szakemberek: Kovács
Sándor pszichológus és Skaliczky Dávid élménypedagógus volt.
A projektzáró végén valamennyi együttműködő partnernek köszönetet mondtunk egy kis ajándékkal. Köszönettel tartozunk Dabas
Város Önkormányzatának is, hogy bízva szakmai tudásunkban,
támogatta az intézményt és munkatársait a projekt zavartalan megvalósításában. A következő három évben a programelemek jelentős része
folytatódik.
Tapodi Katalin igazgató, projektmenedzser
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KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
július havi programok
Kossuth Művelődési Ház (2370 Dabas, Szent István u. 58.)
Népzenei néptánc tábor
Időpont: augusztus 15–19.
Helyszín: Ricsováry Major, Lajosmizse
Gyermek képzőművészeti szaktábor
Időpont: augusztus 8–12.
Helyszín: Ricsováry Major, Lajosmizse
Felnőtt képzőművészeti szaktábor
Időpont: július 25–29.
Helyszín: Bánk

CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAI, klubnapok

Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub programja: augusztus 6., szombat
15.00 órától
Kékibolya népdalkör: csütörtök 18.00–19.00 óráig
Orchidea népdalkör: kedd 18.00–19.00 óráig

Kossuth Ház Galéria (2370 Dabas, Kossuth László u. 19.)

KIÁLLÍTÁS

Építészeti értékek Dabason
– a klasszicista kúriák múltja és jelene,
Dabas a nyolc torony városa – templomaink.
A kiállítás augusztus 14-ig tekinthető meg H.–P.: 9.00–17.00 óráig.
Hétvégén előre egyeztetett időpontban. (Tel.: 29/362-545)
CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAI
Felnőtt képzőművészeti kör: minden hónap első péntek estéje

A Várostörténeti
pályázat nyertesei

A DASZOFE Nonprofit Kft. Városfejlesztő Társaság által
meghirdetett Várostörténeti pályázat nyertesei a következők:
1. helyezett:
Hadtörténeti Szakkör – II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Nyereménye: 50 000 forint értékű vásárlási utalvány
2. helyezett:
Hajagos Gergely – Táncsics Mihály Gimnázium, 7. a osztály
Nyereménye: 30 000 forint értékű vásárlási utalvány
3. helyezett:
Rácz Bernát – Táncsics Mihály Gimnázium, 7. a osztály
Nyereménye: 20 000 forint értékű vásárlási utalvány
Gratulálunk!
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Ceglédi kirándulás
a látássérültekkel
A Dabas és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete 150 ezer forintos
vissza nem térítendő támogatást nyert a Tiszta Formák Alapítvány
pályázatán. A szombathelyi székhelyű alapítvány több témában írt
ki pályázatot, amelyek közül egyesületünk célját is támogatásra
érdemesnek találták.
Ennek köszönhetően július 2-án szombaton sorstársainkkal a
ceglédi gyógyfürdőbe kirándulhattunk. Kora reggel az Ország
Közepe Többcélú Kistérségi Társulás busza körbejárta a térség
településeit, és sofőrje segítette a látássérültek felszállását a járműre
közvetlenül az otthonuk kapujától. A hűvös, esős időjárás ellenére
majdnem 30 sorstársunk és hozzátartozóik tartottak velünk, és
mártóztak meg a gyógyfürdő fedett medencéiben. A gyógyvíz csökkenti az idegi kimerültséggel járó panaszokat, jótékony hatással van
az ízületekre, hatékony megoldást kínál egyes nőgyógyászati betegségekre, oldja a depressziós állapotot.
Egyesületünk tagjai az egész napos program idején végig remekül érezték magukat, mind a fedett medencékben, mind a napozóágyakon csoportokban beszélgettek, és élvezték, hogy végre nekik is
lehetőségük nyílt egy kicsit kimozdulni otthonaikból.
Az egyesület nevében köszönöm a Tiszta Formák Alapítványnak
és az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulásnak, hogy lehetővé tették ceglédi kirándulásunkat!
Roicsik Lászlóné, a DATLE elnöke
Kérjük, támogassa kattintásával egyesületünket!

A VÖRÖSKERESZT HÍREI
Mindig a lehetőségeink szerint igyekszünk teljesíteni az alapítónk,
Henry Dunant által meghatározott feladatokat: az élet és az egészség védelme, az emberi szenvedés enyhítése…
A dabasi területi vöröskeresztes szervezetünk egyaránt fontosnak tartja a helyi problémák orvoslását és a térségben vagy távolabbi
településen történt katasztrófa áldozatainak megsegítését.
Ettől az általános felelősségérzettől vezérelve gyűjtést kezdeményeztünk az elmúlt évben a vörösiszap-károsultak javára. Az októberi dabasi vásárban ifjúsági vöröskeresztesekkel perselyeztünk és
az ott összegyűlt összeget közvetlenül akartuk átadni a károsultaknak.
Vártuk az alkalmat, hogy gyerekeknek tudjunk örömöt szerezni
adományunkkal.
A magyar és a horvát Vöröskereszt támogatásával egy hetet
pihen, nyaral a horvát tengerparton négy vörösiszap által sújtott
településről 120 gyerek.
Ezt az alkalmat felhasználtuk és vöröskeresztes emblémával,
„Dabas” felirattal hímzett törölközővel ajándékoztuk meg a nyaralásra induló gyerekeket.
Az adományunkat Devecseren adta át Bartos Sándorné, a területi Vöröskereszt vezetője a gyerekeknek és kísérőiknek.
Jó szándékú adományozók nélkül nem, vagy csak nagy nehézségek árán tudnánk végezni társadalmi missziónkat.
Magyar Vöröskereszt
Dabas Területi Vezetősége

intézményeink hírei

Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola és Kollégium
Comenius projekt / CLIMES

Több nemzetközi partnerrel közösen iskolánk is részt vesz a németországi szervezet (Landkreis Kassel, Climate Academy) által koordinált,
támogatást nyert pályázat megvalósításában. A Comenius projekt
címe: Klímabarát menedzsment az európai iskolákban („ClimateFriendly Management in European Schools”, röviden: CLIMES). A
projekt során közös feladatunk a klímaváltozás mértékének csökkentésére szolgáló intézkedések megtervezése, a kidolgozott stratégia
bevezetése az intézményekbe. Ökoiskolaként fontosnak véljük a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos magatartásformák kialakítását, a környezettudatos életvitel gyakorlását, ezért csatlakoztunk a programhoz, melyben több ország intézménye is részt vesz: Németország,
Ausztria, Törökország, Svédország, Olaszország. A partnerség egyik
feladata a résztvevők ökológiai lábnyomának feltérképezése és a csökkentésre vonatkozó akciótervek kidolgozása. További feladataink
közé tartozik a témához kapcsolódó tananyagfejlesztés multimédiás
eszközök használatával. A programba diákok bevonását is tervezzük.
A tanulók először iskolán belül, majd nemzetközi szinten is próbára
tehetik tudásukat az adott témában a „Klímabarát iskolák versenyén”.
Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a változtatások szükségszerűségére
és ehhez ötleteket, javaslatokat nyújtunk a projekt tanulmányának
elkészítése során mind az egyének, mind az intézmények szintjén.
A projekt kétéves periódusa alatt a partnerintézmények képviselői
személyes találkozókon közösen dolgozzák ki az egyes projektfeladatokat és értékelik a folyamatban lévőket. Az első, 4 napos találkozóra
(2011. február 23–26) Németországban, Göttingenben került sor,
melyen iskolánkat Stégner Péter igazgató úr és Nemes Gábor angolnyelv-tanár képviselte, ahol alkalmuk volt immáron személyesen is
megismerni a partnereket, illetve a közel kétéves együttműködés
alapkérdései is tisztázásra kerültek.
Az egyes munkacsomag lebontására és a felelősök meghatározására hagyományos tanácskozás során került sor. Egyúttal minden
intézmény is bemutatkozott, nagy hangsúlyt fektetve természetesen
az intézmények saját különlegességére-specifikumára. Partnereink
nagy odaadással követték nyomon iskolánk eddigi, a környezetvédelem és környezettudatos nevelési szellem terén tett lépéseinket.
Tapasztalatszerzés szempontjából a legkiemelkedőbb esemény a
Hannovers Mündenben található, teljes mértékben megújuló energiaforrást használó újonnan kialakított iskolaépület látogatása volt,
melyet az alábbi kép is ábrázol. Az alábbi iskola szerkezete és kiépítése a villamosenergia-termelést segíti elő a tetején elhelyezett, új technológiás napkollektorok segítségével. Az áramtermelés itt már olyan
jelentősnek mondható, hogy a termelt energia fel nem használt része
a hálózatba kerül és ezt az intézmény értékesíti.

Bízunk benne, hogy a magyarországi keretek is hamarosan lehetővé fogják tenni az ilyen horderejű fejlesztéseket.
A második találkozóra Olaszországban került sor, a Szardínia szigetén található Cagliariban. A várostól néhány kilométerre esik az
olasz partnerintézmény, amely döntően mezőgazdasági profilú szakképző iskola. A találkozón magyar részről Valentyikné Szakál Márta
és Halász József képviselte iskolánkat. A megbeszélés eredménye,
hogy a 2011/12. tanévben megkezdjük az öko kalkulátor elnevezésű,
konkrét képletsorozatokat tartalmazó mérés-értékelési alkalmazás
teljes tantestület és tanulók általi kitöltését. Ennek eredményeképpen kiderül, hogy az intézményünk tételesen mekkora szén-dioxidkibocsátást generál, mi több, az eredményből világosan kiderül a
kibocsátás csökkentésének cselekvési iránya is.
A harmadik projekttalálkozóra Törökországban kerül majd sor
2011 októberében, ezt követően itt,Dabason látjuk majd vendégül a
teljes projektpartnerséget 2012 februárjában. Terveink között szerepel, hogy folyamatosan, de minimum projekttalálkozókként beszámolunk az előrehaladásról e hasábokon, így ha bármely projekttevékenység felkelti bármely típusú helyi közintézmény képviselőinek
figyelmét, örömmel állunk rendelkezésre minden érdeklődő számára.
CLIMES csoport
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola

A Kossuth Zsuzsanna
Szakképző Iskola és Kollégium
felvételt hirdet a 2011–2012-es tanévre
gimnáziumi esti tagozatra
Gimnáziumi esti képzés:
Felvételi követelmény: minimum 8 általános
Képzési idő: 4 év (szakmunkás-bizonyítvánnyal
vagy 10. osztállyal rendelkezőknek 3 év)
Felsőfokú szakképző (nappali) tagozatra
Szakok:
Gépipari mérnökasszisztens,
Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai
szakügyintéző
(a szak indítása a jelentkezések függvényében)
Felvételi követelmény: érettségi
Képzési idő: 4 félév
Jelentkezési határidő mindkét tagozatra:
2011. 07. 01.
a jelentkezési lap a honlapunkról letölthető
Pótjelentkezés: a nyár folyamán
szerdánként 8.00–12.00
Elérhetőségeink:
2370 Dabas, József Attila út 107.
Tel.: 29/560-670
www.kzsdabas.hu • kzsdabas@kzsdabas.hu
2011. július

Dabas 15

kultúra

JUSTH ZSIGMOND A GYÓNI VAY KASTÉLYBAN
A bizonyítványosztás a tanév igazságosztó
pillanata, és gyakran nem az áhított-remélt
eredményt hozza. Lelki tehernek ez önmagában is elég, ám ráadásként még az otthoni
következményekkel is szembe kell nézni.
Régi tapasztalat, hogy ilyenkor megszaporodnak a váratlanul vendégségbe érkező
nebulók. A rokonok, jó ismerősök ösztönös
első örömére villámgyorsan árnyékot vet a
háttérben meghúzódó problémás osztályzatok felismerése. A helyzet adta diplomáciai
feladat ennek ellenére még senkin sem fogott
ki, hiszen a végletekig aggódó szülők az értesítéskor rendszerint sokkal jobban örülnek a
megkerült csemetének, mint amekkora a
rossz jegyek miatti bosszúságuk.
E koreográfia szerinti történet játszódott
le 1873 júliusában a gyóni Vay-kastélyban.
Fönnmaradását gróf Vay Péternek köszönhetjük, aki 1936-ban „Emlékezés Justh
Zsigmondra” címmel a Budapesti Szemle
hasábjain örökítette meg a 42 évvel korábban, fájdalmasan fiatalon eltávozott egykori
kortárs-barát történetét. Justh Zsigmond
(1863–1894) a 19. század végének különc
irodalmi személyisége, a korabeli társas élet
vezető alakja, akit kis híján sikerült elfeledni. Ma azonban már valós értékén, többek
között Móricz Zsigmond, Szabó Dezső és
Bródy Sándor előfutáraként tartják számon
az irodalomtörténészek. „Törékeny, bágyadt,
hirtelen szőke ifjú, kinek ábrándos szemeiben mély tűz égett” – írta róla Mikszáth
Kálmán. Irodalmi munkásságán túl színháztörténeti jelentőségű a minden előzmény
nélkül általa megálmodott, a Justh-birtokon
létrehozott és működtetett parasztszínház.
Mindössze 10 évesen került Szentetornyáról
a Pesti Főreáltanodába, de rendkívüli intelligenciája ellenére nem tartozott a jó tanulók
közé, mert elhanyagolta azokat a tárgyakat,
melyek nem kötötték le a figyelmét. A pesti
környezetben fény derült kivételes muzikalitására, s a zenélésben örömét lelte. Képes
volt akár napi 8 órát is gyakorolni, így mindössze 10 hónap alatt kiválóan megtanult
zongorázni, de szülei nem támogatták a
zenei pálya irányába tett lépéseit. Jött a tanév
vége, és a nagy hajrá a körülményekhez
képest egészen jól sikerült. Az Országos
Széchényi Könyvtár Kézirattárában ma is
megtalálható bizonyítványba Ney Ferenc
igazgató úr a legtöbbször a jó minősítést
jegyezte be (német nyelv, földrajz és történe-
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lem, mennyiségtan, mértan és rajza, természetrajz), melyet két jeles (hittan, magyar
nyelv) javított tovább. A nehézségeket egy
elégséges okozta, mely a tantárgyak végén
szépírásból csúfolkodott. Ha itt legalább egy
közepes szerénykedik, mégiscsak bátrabban
lehetett volna a szülők elé állni. Ezzel a szégyenfolttal végül egy hirtelen döntéssel nem
a hazafelé vezető utat választotta, hanem a
Nyugati pályaudvarról vonattal leutazott
Pilisre. Itt hosszas keresés és alkudozás után,
nagy nehezen megállapodott egy községi
fuvarossal, aki órákon át kocsikáztatta őt a
szinte sivatagi hangulatú homokbuckák
között. Így, az utazástól meggyötörten értek
Gyónra József Károly Lajos főherceg (népszerű nevén Palatinus Jóska) főudvarmesterének, gróf Vay Lászlónak kúriájához. Hogy
miért éppen ide szökött a várható szülői szigor elől? Mert az 1864-es születésű gróf Vay
Péter iskolatársa és hűséges barátja volt. Más
vonatkozásban is jó helyet választott, hiszen
a Justh család és a Vayak, Beniczkyek szegről-végről rokoni szálakkal is kötődtek egymáshoz. Kászonyi Dániel közel egy évtizeddel korábbi leírásából tudjuk, hogy a Vaykúria akkoriban – mindössze 30-40 holdas
birtok háttere ellenére – a környék valóságos
társasági-szellemi központjaként működött.
Gazdag, könyvritkaságokat is rejtő könyvtár, zeneterem állt az idelátogatók rendelkezésére. Amatőr színielőadásokat gyakoroltak be és adtak elő. A kastélyparkot számos
drágán beszerezhető külhoni növényritkaság, valamint csónakázótó – közepén kis

szigettel – tette romantikussá. A házban
mindenki olvasott, nyelveket beszélt, írt vagy
festett, az akkoriban elmaradhatatlan kocsikázásokra és lovaglásokra délutánonként
került sor. A házigazda Vay László élt-halt a
szép lovakért, köztudottan minden pénzt
megadott értük. A kitűnően éneklő, európai
műveltségű háziasszony, Vayné Beniczky
Sarolta vette szárnyai alá a kis szökevényt.
Sürgönyváltásokkal sikerült tisztázni az
elveszett fiú rejtekhelyét. A sok izgalommal
járó keresés után a kétségbeesett szülők,
neczpáli Justh István (1821–1904) és
Pákozdy Mathilde (1830–1898), persze
azonnal megbocsátottak gyermeküknek.
(Elsőszülött fiuk, a 13 évvel idősebb Justh
Gyula (1850–1917), a későbbi országgyűlési
elnök volt.) Ahhoz is hozzájárultak, hogy az
új tanévet ősszel Pesten a református gimnáziumban kezdhette, ahol főként a reáltárgyak oktatása volt kevésbé szigorú. Ráadásul
ettől a váratlan látogatástól kezdve a karácsonyi és húsvéti szünidőket rendre Gyónon
tölthette. A teljes képhez hozzátartozik,
hogy a 3000 holdas birtokon gazdálkodó
Justh család nehéz időket élt át akkoriban.
1872-ben, mindössze 13 évesen, tüdőbajban
meghalt Gedeon (1859–1872), a másodszülött fiú. További súlyos sorscsapásként az
országgyűlési képviselőséget (1865–1869) is
megjárt családfő szeme világát veszítette,
éppen a mindent eldöntő műtét előtt állt. Az
otthoni állapotok nyilvánvalóan befolyásolták a szökési döntést, a 10 éves fiú egysze
rűen szégyellte, hogy még ő is tetézi a bajt az
elégségessel. A Vay családdal a jó kapcsolat,
gróf Vay Péterrel a barátság az érettségi után
is megmaradt, melyről szintén a Kézi rat
tárban őrzött levelek tanúskodnak. Jogi és
közgazdasági pályán folytatta tanulmányait
előbb Budapesten, majd Kiel, Zürich és
Párizs következett. Az irodalmi pályafutás
szempontjából meghatározó élményei
Párizshoz kötődtek. Első regénye 1885-ben
jelent meg. A gyógyíthatatlan tüdőbaj miatt
hosszú évekig élt a bizonytalan jövő, a közeli
biztos halál tudatában. Orvosi tanácsra
sokat utazott a világban, a téli időszakot jellemzően mediterrán országokban töltötte.
Az idő szorításában gyakran hozott meglepő, szerettei számára is nehezen követhető,
váratlan döntéseket. Akárcsak annak idején,
a legendává nemesült gyóni szökéskor…
Valentyik Ferenc
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555 éve történt
A nándorfehérvári diadal
555 évvel ezelôtt, 1456. július 22-én Hunyadi János, a „törökverô”
és hôs társai világraszóló gyôzelmet arattak Nándorfehérvár (Belgrád)
falai alatt II. (Hódító) Mohamed török szultán ostromló serege felett.

II. Mohamed, miután 1453-ban elfoglalta
Konstantinápolyt, 1456 tavaszán Magyar
ország ellen készülődött. Először az ország
kulcsának tartott Nándorfehérvár elfoglalását tervezte. A szultán 1456 május elején a
mintegy 90-100 ezer fős seregével indult el
és július 3-án vette ostrom alá a várat, ahol
7 ezer védő szállt szembe vele Hunyadi
János sógorának, Szilágyi Mihálynak a
vezetésével. A török ágyúk azonnal lőni
kezdték a falakat. Július 14-én Hunyadi 12
ezres reguláris és 25-30 ezer fős keresztes
felkelőkből álló seregével az ostromlott vár
közelébe ért. A keresztesek szervezésében
nagy érdemeket szerzett Kapisztrán János,
Ferenc-rendi szerzetes. A Dunát Nándor
fehérvár felett elzáró, 200 török hajót számláló flottát Hunyadi áttörte és serege egy
részével a várba vonult, a többieket, főleg a
kereszteseket, a Száva folyó szigetén helyezte el. A szultán a folyamatos ágyúzások
után 1456. július 21-én délután rendelte el a
döntő rohamot a romos falak ellen. A válogatott török katonák, a janicsárok hamarosan betörtek a külső várba, sőt élcsapataik
már a belső vár nagy központi terén harcoltak. A helyzet válságos volt. Hunyadi kétszer is kivetette nehézlovasaival a várudvarról az ostromlókat. A harcok egyik szünetében Hunyadi hajóra szállt, és új, friss csapa-

tokat vitt be a várba. A harc este és éjszaka
is folytatódott. Éjfél felé újra nagy rohamot
indítottak a törökök. A janicsárok most is
betörtek a várba, más helyeken pedig a falakat vívták. A belső vár falán egy török zászlót kitűzni akaró janicsárt Hunyadi régi
vitéze, Dugovics Titusz próbálta ebben
megakadályozni, s mivel másként nem bírt
vele, zászlóstul együtt magával rántotta a
törököt a mélységbe, mindketten ott haltak
meg a falak tövében. Ez a hőstett is megsokszorozta a várvédők erejét, kitartását.
Amikor Hunyadi János látta, hogy az
ostromlók fáradnak, a lovasságával rácsapott a belső vár udvarán harcoló janicsárokra, és teljesen megtörte az ellenállásukat.
Kiverte a törököket a várból, sőt a falakon
túl is üldözte őket. A védők július 22-én
hajnalban győzelmet arattak.
A török sereg nagy veszteségeket szenvedett, a pasák azt tanácsolták a szultánnak,
hogy az ostrom felhagyásával vonuljon vis�sza. Mohamed azonban pihenőt rendelt el,
a további döntést attól tette függővé, hogy
mit tesznek a magyarok. Hunyadi és a
védők is pihentek, mivel súlyosak voltak az
ő veszteségeik is.
A keresztesek azonban – mivel a harcokban még nem vettek részt – július 22-én délután a Száván átkelve, Hunyadi tilalma elle-

nére megtámadták a szultán táborát.
A kialakuló harcban mindkét részről egyre
többen kapcsolódtak be. Az ütközetben
a kereszteseknek sikerült elfoglalniuk az
ázsiaiak táborát. Erre a szultán az ágyúi
fedezetére rendelt ruméliai lovasság élén
megindul a keresztesek ellen. Hunyadi felismerte a lehetőséget, a várból kitört a nehézpáncélos lovasságával és a védelem nélkül
maradt török ágyúállásokat elfoglalta, s azokat a törökök ellen fordította. A rohamot
folytatva, Hunyadi lovassága oldalba támadta a szulán keresztesek ellen rohamozó
szpáhijait. A két tűz közé szorított törökök
nem sokáig állták a harcot, súlyos veszteségeket szenvedve, megfutottak. A vert had és
a harcban megsebesült szultán csak valahol
Szófia környékén állt meg.
1456. július 22-én Nándorfehérvárnál
Hunyadi János fényes győzelmet aratott, a
magyarok zsákmánya lett a teljes ostromtüzérség és mintegy 300 kisebb ágyú, az egész
török tábor, a kincseivel együtt. A törökök
Nándorfehérvár alatti veszteségét a kortársak 35-40 ezer főre becsülték. A vert török
sereget Hunyadi nem üldözte, mert tudta,
hogy a gyakorlatlan keresztesekkel kétséges
lenne a további siker.
A nag y g yőzelem adta lehetőséget
Hunyadi János később sem tudta kiaknázni, mivel a haditáborban dúló pestisjárvány
őt is elérte, és 1456. augusztus 11-én
Zimonyban elhunyt. A nándorfehérvári
diadal azonban közel 70 évre távol tartotta
a Török Birodalmat Magyarországtól és
Európától.
A dél i hara ngszó ped ig , a melyet
III. Calixtus pápa még 1456. június 29-én
rendelt el a Nándorfehérvár elleni török
támadás kivédésére irányuló könyörgésként, a diadal után a győzelem jelképe lett.
1456. július 22-e óta minden délben, minden templomban a nándorfehérvári diadal
emlékére kondulnak meg a harangok, és
hirdetik a magyar hősöket szerte a világban.
1456 óta Nándorfehérvár a hősiesség, az
akarat, az összefogás győzelmének a jelképe. Ilyenekre szükség van a 21. században,
napjainkban is.
Bízom benne, hogy a dabasi Kapisztrántorony a nemzeti emlékezés, az összefogás
összetartó jelképe lesz, és mindannyiunkat
a további helytállásra, az alkotásra ösztönöz.
Mitták Ferenc
történész, Dabas Város díszpolgára
2011. július
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Pest Megye Szolgálatáért
A közelmúltban vette át Sztavinovszky Gyôzôné a Pest Megye Szolgálatáért díjat. A díj pedagógiai munkásságának, helytörténészi és
a dabasi kulturális életben folytatott tevékenységének elismerése,
amely túlmutat Dabas határain. Az elismerés kapcsán Marika nénivel
Feldman László készített interjút.
– A díjátadás egy jeles évfordulóhoz és a
szülővárosához kötődik. Kérem, hogy beszéljen erről az eseményről!
– 1957-ben indult tanári pályám: a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen
szerzett magyar-történelem szakos diplomám birtokában egykori iskolám, a Nagykőrösi Arany János Gimnázium tanára lettem.
Egy év után kaptam osztályt: 1958 és 1962
között voltam osztályfőnöke annak az osztálynak, amely jövőre tartja 50 éves találkozóját. Tanítványaim elhatározták, hogy erre
az alkalomra emlékkönyvet írnak és adnak
ki: így született meg az a kiadvány, amely valamennyi „öregdiák” életútját, visszaemlékezéseit felidézi. A közösség úgy döntött, nem
várunk a bemutatóval, ezért került sor július
2-án az egykori alma mater falai között arra
a meghitt ünnepi rendezvényre, ahol megtörtént a könyv nyilvánosság előtti bemutatója, s
én is átvehettem ezt a megtisztelő elismerést
Szabó Istvántól, Pest Megye Közgyűlésének
elnökhelyettesétől.
– A Kőrösi Csuda Demeter nevet viselő
osztálya számos tehetséges alkotó embert
adott Dabasnak, Nagykőrösnek és a megye
több településének. Miért kapta az első osztálya a Csuda Demeter nevet?
– Amikor megkaptam leendő osztályom
névsorát (46 tanulóét), azonnal tudtam,
hogy azt a közösséget kell majd irányítanom, amelynek tagjai nem „elit” iskolákból,
hanem a környék tanyasi, falusi iskoláiból
jönnek. Ismertem ezeknek az iskoláknak a
problémáit, különösképpen a leggyakoribbat: a szaktanárok hiányát, tudtam, milyen
feladatok várnak rám. Egy osztállyal több
indult abban a tanévben a gimnáziumban, s
kiderült, hogy nekünk nem jutott névadó. Az
volt a szokás, hogy az osztályok híres kőrösi
tanárok nevét kapták. Kedves latintanárom,
dr. Török László – az iskola Arany Múzeumának akkori alapító és vezető tanára – segített nekünk névadót találni. Egy hajdani diákét, akit a krakkói egyetem hallgatói között
jegyeztek fel az 1530-as években. Kezdetben
bátortalanok, gátlásosak voltak a tanulók, de
elhatároztuk, változtatunk ezen a helyze-
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ten. Debreceni egyetemi éveim során megragadott az a remek demokratikus légkör,
amit az egyetem gyakorló gimnáziumában,
kollégiumában tapasztaltam. Elhatároztam,
ebben a légkörben fogjuk közösségünket kialakítani. Négy évre megterveztem a tanórán
kívüli alkalmakat, bizonyára ezért is kaptak
az Emlékkönyvben jelentős helyet az évenkénti 4-5 napos tanulmányi kirándulások, az
operaház- és színházlátogatások, író-olvasó
találkozók. Tanítványaim fokozatosan illeszkedtek be az iskola és a kollégium közösségi
életébe, s a „Csudák” – lassanként az egész
iskola így nevezte őket – szerepet vállaltak
minden iskolai tevékenységben.
– Marika néni azon emberek közé tartozik, akik a klasszikus műveltséget nemcsak befogadják, hanem átadni is kötelességüknek érzik.
– Így van, és mivel én is első generációs értelmiségi vagyok, mindig nagy súlyt helyeztem
arra, hogy az iskolába hátránnyal jött tanulók
megszerezzék azt a műveltséganyagot, amit a
kedvező körülmények közül jövők otthonról
hoztak. A nagykőrösi osztályom 60%-a falusi,
tanyasi általános iskolákból érkezett, az érettségizettek több mint fele felsőfokú képesítést
szerzett, négyen doktori, közülük egy akadémiai fokozattal. Az osztály valamennyi tagja
továbbképezte magát. Emlékkönyvünk írásai
azt sugallják, ha az embernek van hite, ereje,
bízik önmagában, sikeres lehet, bárhonnan is
indult. A visszaemlékezők szinte mindegyike
azt tartja egyik legnagyobb értékének, hogy
nem voltak klikkek, „nagymenők”, de háttérbe szorítottak sem. Az akkor és ott felmutatott teljesítmény dominált. Én ezt tartom a
legnagyobb dicséretnek.
– Az elmúlt évtizedek alatt számos intézményben dolgozott, kérem, idézze fel pályáját!
– Nagykőrösön, Dabasra költözésünk
előtt elvállaltam a leánykollégium igazgatóságát, közben férjhez mentem. Azért jöttünk
el, mert indult a dabasi gimnázium, és alapító
tagokat kerestek. Úgy gondoltuk, hogy itt is
ki lehet alakítani egy olyan hagyományrendszert, amilyennek Nagykőrösön tanúi voltunk. A fiatal igazgató mellett vállalnom kel-

let az igazgatóhelyettességet, mert akkor már
négyéves vezetői gyakorlattal rendelkeztem.
Emellett latint is kellett tanítanom, mert valakinek az az ötlete támadt, hogy aki a Nagykőrösi Arany János Gimnáziumból került ki,
kiválóan ismeri és használja a latin nyelvet.
Magam is 11 évig tanultam általános iskolától
az egyetemig, és mivel Győző bácsi osztálya
idegennyelvtanár nélkül maradt, így elvállaltam a latintanítást. Nagyon szerettem csinálni. Olyan sikerrel járt, hogy lett egy latin-történelem szakos tanítványom Mitták Ferenc
személyében, aki a régészetet is elvégezte. Tizenhárom év után váltottam: fél évig a Dabasi
Nyomdában dolgoztam remek egyetemi jegyzetek és tankönyvek korrektoraként. Ott ért a
Nagyközségi Tanács felkérése: vállaljam el a
művelődési felügyelői állást. Igent mondtam,
s ezzel új lehetőség nyílt előttem: megismerkedtem az oktatási és művelődési intézmények működésével, vezetőivel. A műemlékek
igényesebb számbavétele is ekkor vette kezdetét, s nem utolsósorban volt időm arra is,
hogy alaposabban megismerjem a település
múltját. A tanári pálya azonban vonzóbbnak
bizonyult. 1981 májusától tanítani kezdtem
a Kossuth Lajos Általános Iskolában. Az itt
töltött tíz esztendőre mindig szívesen gondolok vissza: kiváló tanári közösségbe kerültem,
kollégáimra tisztelettel és szeretettel emlékezem. Néhányukkal életre szóló barátságot
kötöttem. Újra osztályfőnök lehettem: három
osztályomra szeretettel gondolok.
– Lehet azt mondani, hogy ez a kitüntetés egyfajta életpályadíj?
– Úgy gondolom, hogy a tanári tevékenységemért kaptam ezt a nagyon megtisztelő
elismerést, mert elsősorban, akármilyen
szituációban is dolgoztam, tanárnak érzem
magam. Erre készültem egész kicsi koromtól kezdve. Tulajdonképpen a nagykőrösi
könyvben a tanítványaim életrajzai, azoké
is, akik már sajnos nincsenek közöttünk, ezt
igazolják vissza. Tanári pályám során mindig Móricz Zsigmond véleményével értettem
egyet: „Én azt hiszem, annál nincs nagyobb
öröm, mint valakit megtanítani valamire,
amit nem tud.”
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Közlekedj, okosan!
Nagy örömömre a város egyre jobban kezdi felvenni egy kulturált
európai kisváros arculatát. Egyre szívesebben járom Dabas utcáit
autóval, motorral, gyalogosan, rollerrel, de fôként kerékpárral.
A közlekedésnek ez utóbbi formája környezetkímélő, egészséges, de kényelmes és egy
ilyen kellemes kisvárosban elég gyors is.
A kerékpározás előnyeit egyre többen ismerik fel, és az elterjedése részben a sok új fejlesztésnek is köszönhető (kerékpárutak,
kerékpársávok, aszfaltozott mellékutcák).
Sajnos azonban az emberi tényező lassabban követi a környezet szépülését, épülését.
A közlekedésben tovább uralkodik a nézet,
hogy „én lenyelem a te szabálytalanságodat,
te pedig nyeld le az enyémet”. Ez azonban
láthatóan egyre több felesleges és sokszor
tragikus végű konfliktushoz vezet! Így elérkezettnek érzem az időt, hogy változtassunk ezen, és felismerjük: aki a szabályokat
betartja, az tiszteli a közösség tagjait, aki
nem tarja be, az pedig nem érdemli meg a
bizalmunkat, hogy járművével közöttünk,
valamint a védtelenebb gyermekek és idősek
között járhasson!
Méretük, tömegük, sebességük és számuk révén a közlekedés potenciálisan legveszélyesebb tagjai az autók. Sofőrjeik pedig
a közlekedési szabályokból elméletileg a
legfelkészültebbek, így ők (vagyis mi) tehetik a legtöbbet a biztonságos és kényelmes
közlekedésért. Gyakorlatilag azonban a
legtöbb sofőr nem ismeri pontosan a rá
vonatkozó szabályokat, amelyeket pedig
ismer, azokat gyakran figyelmen kívül
hagyja! Nem kérek tőlük nagy áldozatot,
csupán annyit, amennyit én már évek óta
megteszek, és soha semmilyen hátrányom
nem származott belőle!
A leggyakrabban elkövetett szabálytalanság, aminek ráadásul semmi értelme sincsen, az az irányjelzés elmulasztása. Semmit
nem spórolunk vele, ellenben emberéletet,
pénzt és jogosítványt kockáztatunk!
Körforgalomból kifelé is kötelező irányjelezni, akárcsak kerékpáros vagy kismotoros
előzésekor. Ez utóbbinak még akkor is van
értelme, ha a sávunkban maradunk a manőver közben, mert így az utánunk érkező járművezető is biztosan időben észleli a kétkerekűt. Az, hogy nem látunk mást a közelünkben, nem azt jelenti, hogy nincs is ott
más, ezért akkor is indexeljünk, ha úgy
érezzük, hogy egyedül vagyunk az úton.

Az egyik legsúlyosabb szabálytalanság a
stoptábla figyelmen kívül hagyása. Engem
is ilyen módon ütöttek el kerékpározás közben, és tömegesen tapasztalom például a
DDS melletti új kereszteződésben is, mert
azt gondolják a sofőrök, hogy „úgyis mindenki arra kanyarodik”, ez hibás felfogás,
mert mi van akkor, ha egyszer mégsem?
Érdemes megjegyezni, hogy pontosan a
stoptábla vonalában csak akkor kell megállni, ha az egy vasúti átjáróban van elhelyezve. Amennyiben vonal van az útra festve,
akkor az előtt kötelező a megállás, ha pedig
csak tábla van kihelyezve egy kereszteződés
előtt, akkor úgy kell megállnunk, hogy mindenkinek meg tudjuk adni az elsőbbséget a
kereszteződésben! Így tehát lehet, hogy a
tábla után, vagy akár előtte is meg kell állnunk!
Ahogyan egyre több a jármű, és egyre
jobban beépül a város, egyre nehezebb parkolóhelyet találni, ez tény, ez a fejlődés ára.
Azonban ez nem mentség a szabálytalan
parkolásra! Kerékpársávra soha nem parkolhatunk, se autóval, se motorral, se robogóval, se kerékpárral, még fél percre sem!
Városunkban szinte sehol nem teljesülnek a
KRESZ által támasztott feltételek ahhoz,
hogy a járdán parkolhassunk, így azzal se
kísérletezzünk! Legtöbbször kit veszélyeztetnek a szabálytalankodók ezekkel a
mutatványokkal? Általában az idősek és a
gyerekek nem néznek szét, mielőtt fordulnak vagy akadályt kerülnek ki, és ők mozognak a legbizonytalanabbul is!
Városunkban egyre több a kényelmes,
biztonságos járda és bicikliút. Azonban sok
útkereszteződés teljesen a sarokig be van
építve, ezáltal a mellékutcából érkezve
nehezen látható az oldalról elsőbbséggel
érkező gyalogos és kerékpáros. Ilyen esetben úgy kell a járdát, bicikliutat oldalról
megközelíteni, hogy mielőtt arra ráhajtunk,
meggyőződünk arról, hogy megadjuk az
elsőbbséget a védett útvonalon érkezőknek!
Tehát nem a keresztezni kívánt úttest szélénél, hanem a járda szélénél állunk meg először, és ha szabad az így belátható út, akkor
g urul hatunk óvatosan tovább!
Megjegyezném, hogy a felsőbbrendű útról a

mellékutcára kanyarodva is meg kell adnunk
az elsőbbséget a keresztezett bicikliút és
járda vonalában egyenesen haladó kerékpárosnak és gyalogosnak, még zebra hiányában is!
A legtöbb kerékpározó gyermek nem
ismeri a KRESZ alapjait sem! Ezért kérem
a szülőket, hogy adják át ismereteiket gyermekeiknek, és nézzék át járműveiket is!
Győződjenek meg róla, hogy megvannak a
kerékpár prizmái (elöl, hátul, és a küllőkön),
a lámpái (elöl és hátul), a fékei (elöl és hátul),
a csengője, illetve ezek működnek is.
Amennyiben valami hiányzik, azt pótolják,
hogy ne azon a pár száz forinton múljon
gyermekeik biztonsága. A kötelező tartozékokon felül fontolják meg kerékpáros sisak
beszerzését is, amelyről személyes tapasztalatból is állíthatom: védelmet nyújt, megéri
viselni!
A zebra (kijelölt gyalogátkelőhely) helyes
megközelítése nem abból áll, hogy a zebrán
lépdelő gyalogost nem ütjük el, hanem már
a zebra környezetében a zebra felé igyekvőnek is biztosítjuk a zavartalan átkelését!
Ahogyan mi egy felsőbbrendű úton egyenesen elsőbbséggel haladva is elvárjuk, hogy
ne kelljen lassítanunk az útkereszteződésekben, úgy ugyanezt kell biztosítanunk a
zebrán a gyalogosoknak is! Ha a zebra környezetében gyalogosokat látunk, akkor már
elvárt a sebességünk csökkentése, és fel kell
készülnünk, hogy bármelyik pillanatban
meg kel l adnunk a z elsőbbség üket!
Amennyiben a gyalogos megkezdte az átkelését a szomszédos (pl.: szemközti vagy
kanyarodó) sávon, legtöbb esetben már
nekünk is meg kell állnunk a zebra előtt,
hogy ő megállás és zavarás nélkül folytathassa útját előttünk is!

Türelem, előzékenység, udvariasság, biztonságos hazatérés, ezt megérdemlik várostársaink, szomszédaink, ismerőseink, barátaink, gyermekeink, nagyszüleink.
Lengyel Gergely
2011. július

Dabas 19

kitekintô

Gyermeknapi
babakocsis felvonulás
Május 29-én megrendezésre került a gyermeknapi első babakocsis
felvonulás, melyen nagy örömünkre sok édesanya és gyermek vett
részt. Az eredetileg május 1-jére, anyák napjára, tervezett esemény
célja, hogy hagyománnyá váljon, hiszen minden édesanyára ráfér a
kikapcsolódás és a kényeztetés. A felvonulás városunk felújított
parkjából indult a Szimultán S.K.E. tornászai kíséretével, akik a
kisvonaton is utaztak. Mindeközben Halász Judit dalai idézték fel a
gyermeki világ hangulatát. A séta a Roulette & Café parkolójáig
tartott, ahol a gyerekeket bohóc, fagyi, bábszínház, ugrálóvár, arcfestés és önfeledt szórakozás várta. A műsorról gondoskodtak a
Szimultán S.K.E. fitneszversenyzői és a Concordance tánciskola
táncosai. A jókedvet a tombolasorsolás tetőzte, amelyhez az ajándékokat támogatóink biztosították. Ezúton is köszönjünk a sok szép,
értékes ajándékot.

KISVONATOZÁS
„Dízel mozdony zakatol a síneken, ülnek a vonaton az utasok ezeren.
Hát én itt most mit tehetek? Minden utasnak integetek.”
(Gryllus Vilmos)

A Kölyöksziget Játéktár június 9-én és 27-én kisvonatos kirándulást
szervezett a babáknak és szüleiknek. Lázas előkészület előzte meg a
kirándulást, a zenebölcsis foglalkozásokon már előre ráhangolódtunk a vonatozásra: énekekkel, mondókákkal, vonatos mesével keltettük fel a gyermekek érdeklődését. A kézműves foglalkozásokon is
vonatot festettünk, ragasztottunk. Ezzel nemcsak az volt a cél, hogy
ügyesebbé tegyük az apró kezecskéket, hanem, hogy minél nagyobb
lelkesedéssel várják a közelgő utazást a picik.
Délelőtt 10 órakor indult a kisvonat a Játéktár elől. Első megállónk
a Szent István tér volt, ahol az apróságok ujjongva csodálták a szökőkút fel-alá szökkenő vízsugarait. A kisvonat csengetése mellett mes�sziről hallatszott az utasok vidám éneke Dömők Virág vezényletével,
amely egész úton végigkísért minket. A „Megy a gőzös” mellett énekeltünk gólyáról, fecskéről, katicáról, lepkéről, mókusról, de a
„Tekeredik a rétes”-t sem hagyhattuk ki a sorból. Nem véletlen, hiszen
úti célunk a sári Rétesház és Tájház volt, melyeknek hangulata kicsit
és nagyot is magával ragadott. Megkóstoltuk a messze földön híres
sári rétest, a finomabbnál finomabb házi szörpöket, majd meglátogattuk a Tájházat, mely betekintést nyújtott nagyszüleink életébe.

Támogatóink: GameWorld Roulett & Café, Gecserné Varró
Erika, Szimultán S.K.E., Králl Ildikó, Happy Box, Penny Market,
Diego, Kaldi Kft., Szaller Zita vegyeskereskedés, Piciknek és
Tiniknek Gyermekdivat, Sallai Krisztina mesterfodrász, Bor cukrászat, Babóca Babafelszerelési cikkek üzlete, Gólyavár Bébi és
Gyermekdivat, Aquamarin Illatház, Gugyerás élelmiszerüzlet,
Zöld Sarok, Andi butik, Főnix masszázsszalon, Sellő Wellness
Centrum, Beauty Szalon, Virágsarok, Kozma Ildikó, Eurotile fürdőszoba szaküzlet, Virág mindenkinek, Kincs-tár ajándékbolt,
Erős Fitness-Kakucs
Gecserné Varró Erika
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Köszönjük a szívélyes vendéglátást és a finom falatokat! Amikor
mindenki jóllakott, visszaszálltunk a vonatra, és visszazötyögtünk a
Játéktárba, ahol egy nagy, közös játszással zártuk a napot. A visszajelzések alapján mindenki jól érezte magát, és sok színes élménnyel
gazdagodott.
Garajszkiné Varga Judit

hitélet

Egyhá z ak hírei
az alsódabasi Római Katolikus Egyházközség hírei
Június 12-én tartottuk a diákmise keretében a TE DEUM-ot, azaz év végi
hálaadó szentmisét. A nyárra szünetelnek az on-line hittanóra előadásai,
de RAJZVERSENYT hirdettünk meg, így várjuk a rajzokat egész nyáron,
amelyekből kiállítást szervezünk.
Július 9–15-ig plébánosunk szabadságon van, de ez idő alatt is szeretettel várjuk híveinket a templomunkban, programjainkon.
Ezúton tudatjuk kedves híveinkkel, hogy 2011. június 1-jétől a
Felsődabasi Plébániát is az Alsódabasi Plébániahivatal látja el,
ezért a miserendben változás történt. Továbbá, mindkét plébánián van hivatali ügyintézés:
Hivatali órák:
Kedd, szerda 15.00 az esti 18.00-as miséig (Felsődabas)
Csütörtök, péntek: 16.00-tól a 19.00 órás miséig (Alsódabas)
Fontos, hogy a hivatali órákon kívül is elérhető a plébános úr, mobiltelefonon.
Miserend: kedd, szerda, szombat 18.00 és vasárnap 10.00 Felsődabas
csütörtök, péntek, szombat 19.00 és vasárnap 8.30 és 11.00 (diákmise)
Alsódabas
Naprakész, bővebb aktuális információk, hírek, képek, videók, érdekességek: www.alsodabasplebania.5mp.eu

A gyóni Római Katolikus Egyházközség hírei
szentMISék RENDje: Kedd: 17.00 Dabas-Gyón; Csütörtök: 11.00
Zárdaotthon, 17.00 szentségimádás Dabas-Gyón; Péntek: 17.00 DabasGyón; Szombat: 18.00 Dabas-Gyón; Vasárnap: 8.30 Dabasi-szőlők,
10.00 Dabas-Gyón.
Nyári szünetben az ifjúsági ház zárva, szeptembertől újra kinyitjuk! Szeptembertől újraindul az ifjúsági foglalkozás is!
Néhány kép a napközis hittantáborról és a visegrádi nagy
táborról:

A dabasi református Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor a templomban
• Kötetlen beszélgetések szombaton délután 16.00 órától a gyülekezeti
házban
Gyerekek táboroztatása
• Visegrád és Rám-szakadék ifiknek július 26–27.
• „Játékos népek – népek játékai” gyülekezeti tábor augusztus 8–12.
(hétfőtől péntekig) a gyülekezeti házban, 6 éves kortól
Kérjük, aki a gyerekek táborozását tudja támogatni saját termésű gyümölccsel, zöldségfélékkel, esetleg egy-egy tányér süteménnyel, lángossal, palacsintával, jelezze személyesen, e-mailben vagy telefonon!
E-mail: vinazso@freemali.hu; telefon: 06-70/325-7403.
Táborainkkal kapcsolatosan bővebb tájékoztató a weboldalunkon
olvasható: ht tp: // w w w.parokia.hu / lap/dabasi- reformatusegyhazkozseg/cikk/mutat/taboraink-1
Gondnoki fogadóóra:
• Július 26-án, kedden délután 17.00 órától gondnoki fogadóóra a parókián
Vendég igehirdetô:
• Augusztus 14-én, vasárnap délelőtt az istentiszteleten vendég igehirdető Bárány Ágota szigetvári lelkész
Papírgyûjtés:
• Augusztus 15–19. között papírgyűjtést hirdetünk. A gyülekezeti házunk
udvarán (Dabas, Kossuth László u. 2.) elhelyezett konténerbe hétfőtől
péntekig kérjük hozni a hulladékpapírt. Kérdés esetén vagy a papír
elszállítása ügyében, kérem, hívja Bartha Nórát a 29/360-228 telefonszámon!
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Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár a református gyülekezet! www.parokia.hu/lap/dabasi-reformatus-egyhazkozseg

A Gyóni evangélikus Egyházközség hírei
Az mr1 Kossuth Rádió hullámhosszán 2011. július 25-én és 30-án
délben a gyóni evangélikus templom nagy harangja fog megszólalni.
Állandó alkalmaink:
• istentisztelet vasárnaponként 10.00 órától
• úrvacsorás istentisztelet minden hónap első vasárnapján 10.00 órától
• hivatali ügyintézés szerdánként 16.00–18.00 óráig, vagy telefonon
egyeztetett időpontban (tel.: 368-174)

A gyóni Református Egyházközség hírei
Állandó alkalmaink:
• Vasárnap 10.00 órakor istentisztelet a templomban
• Csütörtök 18.00 óra Imaközösség
• Bibliaórák a nyári időszakban szünetelnek
Programok:
• Július 24. vasárnap 10.00 órakor istentisztelet
• Július 29. péntek 18.00 óra úrvacsora-előkészítő bűnbánati istentisztelet
(Imaközösség: betegekért, gyászolókért, özvegyekért)
• Július 31. 10.00 óra Hónap utolsó vasárnapi Istentisztelet úrvacsora
osztással

Emlékezés egy elragadott közösségre
Lógott az eső lába július 3-án, mégis fél óra alatt megtelt a
felsődabasi Andrássy utca zsidó temető felőli vége. A jelenlévő százötven-kétszáz résztvevő azért érkezett a helyszínre, hogy lerója
kegyeletét a holocaust idején, közel hetven éve elhurcolt dabasi zsidó
közösség emléke előtt.
Erdélyi Zsolt ifjúsági polgármester és társai hosszú ideje dolgoztak azért, hogy újból temetőhöz méltó állapotot teremtsenek az
általuk csak kulturális örökségként emlegetett helyen. Munkájuk
fontos állomásaként megemlékezést és mártír istentiszteletet szerveztek az 1944-es elhurcolások második hullámának évfordulójához közeli hétvégén.
Az eseményre több díszvendég mellett ellátogattak az egykori
áldozatok családtagjai, hozzátartozói, többen sok ezer kilométer
távolságból, Izraelből érkeztek.
Az ünnepség Erdélyi Zsolt köszöntőjét követően Kőszegi
Zoltán polgármester, országgyűlési képviselő megemlékező gondolataival vette kezdetét. A polgármester úr kiemelte, hogy 150
évnyi békés együttélés után szinte nyomtalanul tűnt el Dabas egy
addig meghatározó közössége. Felidézte többek között egy idős
katolikus asszony emlékeit, aki gyermekként együtt tanulta az
írást és az olvasást zsidó barátaival, s a kirekesztés idején sorsközösséget vállalva velük, maga is hordta a megkülönböztető sárga
csillagot. Kiemelte, hogy sokan a zsidó családok értéktárgyainak
megőrzésével a visszatérők segítésével teremtették meg az újrakezdés lehetőségét. Vannak tehát jó példák is, amelyekből tanulhatunk
és erőt meríthetünk.
A megemlékezésen jelen volt Zoltai Gusztáv, a MAZSIHISZ
ügyvezető igazgatója, aki felajánlotta segítségét az önkormányzatnak a temető bekerítésében és további megóvásában.
Ezt követően a jelenlévők Haraszti Ferenc teológus szent szövegekre alapozott eszmefuttatását hallgathatták meg. Magával ragadó
beszédében hangsúlyozta, hogy az eltérő felekezetű embereket elfogadni közös kötelességünk, s kiemelte, hogy a történelem pillanataiból okulnunk kell, hogy soha ne ismétlődhessen meg a holokauszt
borzalma.
Elhangzott egy Radnóti-vers is Fehér Júlia előadásában, majd a
délután legemelkedettebb, legmeghatóbb pillanata, az áldozatok
névsorának felolvasása következett, amelyet a hallgatóság némán,
állva hallgatott végig. Ezt követően Takács Zoltán az „Oseh
Shalom” című dalt énekelte el, majd minden jelenlévő ősi zsidó szokás szerint egy-egy követ helyezett el a mártírok emlékművén.
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A délutáni program mártír-istentisztelettel zárult, amelyet Róna
Tamás rabbi és Zucker Immanuel kántor celebrált.
Megható, különleges ünnepi alkalom volt július 3., amelyért
köszönet illet mindenkit, aki munkájával, tudásával hozzájárult a
temető rendbetételéhez az ünnepség megvalósításához.
Feldman László
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Papszentelés Kalocsán

Fotó: Juhászné Bábel Márta

Június 25-én fontos ünnepnapra virradt Kalocsa és Dabas városa is, hiszen 8 diakónus
között Kollár Balázst is pappá szentelte Bábel Balázs érsekatya.
Az ünnepi szentmisén jelen voltak a dabasi egyházközségek képviselői és a hívek is.
A szentelést követően került sor Kollár Balázs primíciájára (első mise) a gyóni katolikus
templomban. Az eseményről az alábbi képriportban számolunk be.

KOLLÁR BALÁZS ATYA ÚJMISÉJÉRÔL NÉHÁNY KÉP
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Orrdugulással, nehezített orrlégzéssel járó homlok-, arc-,
tarkótáji fejfájások, arcüreggyulladás, hátra, a torokba
csorgó váladék, száraz, kínzó köhögés, visszatérő fülfájások
nehezítik Ön vagy gyermeke napjait, éjszakáit?
Orrhigiénés orvosi rendelésen, speciális technikával
(Proetz-módszer) megoldást kínálunk
az arra alkalmasoknál.
Dr. Jákli Györgyi
Előjegyzés: 06-20/973-6328
Dabas, Luther utca 10.
hétfő, szerda: 16.00 órától, szombat: 8.00 órától

Szülôi gondoskodás
picit másként

Szülőnek lenni nemes, de felelősségteljes feladat. A legtöbb szülő
gyermeke világra jöttének pillanatától figyeli a kis jövevény minden
rezdülését, az érzelmi reakcióiban, viselkedésében bekövetkező változásokat. Vannak olyan problémák, amelyek a normális fejlődés
velejárói, megjelenhetnek azonban olyan tünetek, amelyekkel a
gyermek az egészséges fejlődésében fellépő zavarról „mesél”. Minél
hamarabb vesszük észre és orvosoljuk a problémát, annál kevesebb
az esélye egy komolyabb tünet, esetleg betegség kialakulásának.
Előfordult már Önnel is, hogy gyermeke problémáját kezelhetetlennek, erején felülinek érezte?
Központunk segítő kezet nyújt Önnek és gyermekének az élet
legnagyobb kincsének, az egészségnek a megőrzésében.
Selfness központként alapfilozófiánk, hogy a gyermek testi-lelki
egészségének megóvása érdekében már csecsemőkortól nagy hangsúlyt fektessünk a megelőzésre. Természetesen a már kialakult
betegségek gyógyításában is segítséget nyújtunk, a probléma okát
felkutatva, nem csupán tüneti kezelést alkalmazva.
A Human Labor Selfness Központban Ön a leghatékonyabb
gyógymódot és lelki támogatást biztosíthatja gyermeke számára.
Szűréseink, kezeléseink fájdalommentesek, tapasztalt szakembe
reink kellemes környezetben várják a csöppségeket.
Forduljon hozzánk bizalommal, teremtsük meg közösen gyermeke számára a harmonikus hétköznapokat!
A Human Labor Selfness Központ július 25-én, egyelőre csökkentett üzemmódban megnyitja kapuit a nagyközönség felé. A kezdeti időszakban is már számos vadonatúj szolgáltatással várjuk Önt
és gyermekét!
Érdeklődni július 18. után a 29/360-450 telefonszámon, vagy
személyesen a Dabas, Fő út 151. szám alatt lehet. Bővebb tájékoztatást honlapunkon (www.selfnesskozpont.hu) teszünk közzé.
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Tour de Fekt
június 24–25–26.
A túrakerékpározás csodálatos dolog. Eggyé válik az ember a széllel,
a nappal, az erdő zúgásával, a vonatfüttyel, a természettel.
Ez a szabadidős tevékenység a sportteljesítményen túl kikapcsolódás, örömszerzés magunknak és másoknak, testünk-lelkünk karbantartása, tájak, kultúrák megismerése és emberi kapcsolatok
kialakítása is. Ezek, a mai rohanó világunkban, egyre fontosabb szerepet töltenek be életünkben.
Ilyen meggondolásból találtuk ki 200 km-es bringázásunkat,
melyet tizenöten vállaltak és csináltak végig becsülettel.
Június 24-én reggel 8 órakor indultunk a Rádió Dabas stúdiója
elől és Ócsát, Üllőt, Gyömrőt, Maglódot, Pécelt és Isaszeget érintve
érkeztünk Gödöllőre, első állomáshelyünkre, ahol a máriabesnyői
Lelki Gyakorlatos Házban szálltunk meg.
Másnap a Gödöllői-dombság egyik „kemény” szakaszán felkapaszkodva és leereszkedve érkeztünk meg Valkóra. Innen
Zsámbokon és a Tápióságon végighaladva g urultunk be
Tápióbicskére, a helyi parókiára. Ez volt a második szálláshelyünk.
Hogy miért épp az egyházzal vettük fel a kapcsolatot szállásügyben? Azért, mert ők az összetartó közösséget, a sport iránti alázatot
és a megfáradt vándort látták bennünk, nem pedig a fizető vendéget.

Vasárnap Pánd és Káva dombjain át – ami szintén embert és
bringát próbáló szakasz volt – futottunk be Pilisre. Itt Kozák Imre
tanár úr és családja vendégül látta a csapatot tanyáján, melyet ezúton
is köszönünk nekik.
A késő délutáni órákban érkeztünk meg a Rádió Dabas stúdiója
elé.
Minden elismerésem azé a 15 emberé, akik vállalták ezt a nem
könnyű feladatot és kalandot.
Kiemelt köszönet illeti Huja István kerékpárszerelőt, aki végig
ellátta a javítást és szervizelést, Dóczi Sándort, aki csomagjainkat
szállította, Garajszki Pétert, a Metal 99 Kft. ügyvezetőjét, aki anyagilag támogatta a túrát és a helyi médiumokat: a Rádió Dabast, mely
folyamatosan tájékoztatta utunkról a hallgatóságot, a Dabas
Televíziót, amiért felvették a 24-i indulásunkat.
Jövő nyáron ismét szervezünk egy hasonló kerekezést másik útvonalon, mert a Tour de Fekt-ből hagyományt kívánunk teremteni.
A túra résztvevői: Csatári Lajos, Huja István, Ordasi Ferenc
(Bonelló atya), Makkai Miklós, Danyis Terézia, Feketéné Irénke,
Fabók Istvánné, Hugyecz Ferenc, Sikari János és neje, Inci, Dóczi
Sándor, Dóczi Roland, Kozák Imre, Kozák Roland és Orczi József.
Csatári Lajos
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I. Harcosok Kupája
– A Dabas Sparks szemszögébôl
2011. 06. 19.
Egy olyan nap volt, amit mindenki várt, és aminek nagyon sok előzménye volt. A maroknyi környékbeli srácból verbuválódott csapat
elindult, hogy nevet szerezzen magának, valamint „szülővárosának”,
Dabasnak.
Nem az első tornájuk volt, de abban biztosak lehetünk, hogy nem
is az utolsó! Az első torna ebben a felállásban Szekszárdon volt, ahol
csapategységből és küzdeni tudásból vizsgázott a csapat, és helytállt!
Az ott összeszedett sérülések (könyök, borda, térd, stb.) nemhogy
kedvüket szegte volna, hanem „éhesebbé” tette a csapatot. A tornát
követő első edzésen már arról volt szó, hogy hogyan tovább, hol lesz
a következő.

Gyorsan híre ment, hogy a Budapest Bears szervezi a következő
megmérettetést I. Harcosok Kupája néven. Nem is volt kérdéses
eleinte, hogy természetesen a csapat ott lesz. Az edzésesek elkezdődtek, és nem telt el úgy az a másfél-két óra, hogy ne esett volna szó a
tornáról. Ahogy közeledett, mindenki egyre jobban izgult, egyre jobban tervezgette a nagy ütközéseket, főleg azért, mert kiderült, hogy
ott lesz a Szekszárd Bad Bones is, akiknek törleszteni kellett. Néhány
nappal a torna előtt azonban rossz hírek kezdtek el szállingózni.
Sorra jöttek a visszamondások, és tanácstalanság ütötte fel a fejét.
Azonban mégiscsak egy összetartó csapatról van szó, így azon a
hűvös vasárnap reggel ott állt 19 ember a sportcsarnok előtt és várta a
buszt! Szerencsésen megérkeztünk a szentendrei Kőzúzó utcai
sporttelepre, ahol már a pálya fel volt festve és néhányan már felszerelésben készülődtek. Mindenki átöltözött és néhány pacsi után megkezdődött a regisztráció.
A rendezvény ünnepélyes bevonulással kezdődött, minden csapat
a saját zenéjére futott fel a pályára. (Ezúton köszönjük az Incorrectnek az indulónkat.) Elhangzott a nemzeti Himnusz, majd kihirdették a meccsek sorrendjét!
A nyitómeccset a Szekszárd Bad Bones játszotta a Dunakanyar
Pitt Bulls ellen. A meccs szünetében belemelegítettünk és hergeltük
magunkat!
Aztán elkezdődött: Dabas SPARKS vs. Budapest Bears! A meccsnek őrületes volt a tempója, de végül a SPARKS került ki győztesen.
Sokáig nem örülhettünk a győzelmünknek, mert a sorsolás szerint a
következő meccset is mi játszottuk a Dunakanyar Pitt Bulls ellen.
Kétszer 12 perc után ismét a mi sisakjaink csattantak össze a levegő-

ben a győzelem után. A következő összecsapásnak nagy volt a tétje:
ugyanis a Szekszárd játszott a Bears ellen, és a döntőbe jutás volt a
cél. Heroikus küzdelemben, hosszabbítás után nyert a Szekszárd, így
kialakult a döntő párosítása:
DABAS SPARKS vs. SZEKSZÁRD BAD BONES
Számunkra nem is alakulhatott volna jobban, ugyanis mindenki
ezt a meccset várta, hiszen volt mit bizonyítanunk a szekszárdiaknak.
A meccsnek valódi döntőhangulata volt, itt már igazán két részre
szakadtak mind a nézők, mind a résztvevők. Az egyik oldalról a
„Hajrá Dabas”, a másikról a „Hajrá Szekszárd” kiabálás hallatszott.
Szó szerint az utolsó másodpercekig tartott a küzdelem, de végül 2
ponttal a Dabas neve mellett volt több a meccs végét jelző sípszó
után!
Az öröm, amit éreztünk, gyakorlatilag leírhatatlan, úgyhogy meg
sem próbálom szavakba önteni. Az eredményhirdetés újabb két sikert
hozott a csapatnak, ugyanis a legértékesebb játékosoknak járó elismerést is a Dabas Sparks két nagyszerű játékosa kapta meg.
Legértékesebb támadójátékos: Strupka András – irányító.
Legértékesebb védőjátékos: Garajszki János – védő falember.
A torna befejeztével még órákon keresztül csillogott mindenki
szeme, ahogyan vártuk a buszt, majd hazafelé jöttünk. Senki sem
panaszkodott, hogy fáj valamije, mindenki a kupát szorongatta és
már a következő kihíváson gondolkodott.
Azt hiszem, hogy mindenki nevében, nyugodt szívvel mondhatom, alig várjuk, hogy hazai közönség előtt is bemutatkozzunk és felkerülhessünk a dabasi sportélet színes palettájára, mindezt úgy, hogy
edző nélkül játszunk és egyetlen anyagi forrásunk Németh László,
akinek ezúton szeretnénk ismét köszönetet mondani.
Akit érdekel ez a csodálatos sport, szívesen látjuk a csapat edzé
sein, hétfőn, szerdán és csütörtökön este 6-tól a Táncsics Mihály
Gimnázium műfüves pályáján, vagy a DS mögötti füves réten!
GO SPARKS!
Pucsinszki Gábor

A résztvevők névsora: Kósa Dániel, Angi Attila, Darvai Roland,
Strupka András, Karlik Dániel, Gecser Máté, Csernák József,
Borbola Csaba, Fajt György, Garajszki János, Kohan Erik,
Pucsinszki Gábor, Bíró Gábor, Hrubos Viktor, Kaldenecker Zsolt,
Szaller Dániel, Janicsák Tibor, Farkas Gábor, Kubinszki István,
Horváth Sándor
2011. július
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A pápai sportcsarnokból
a világbajnokságra
A Nemzetközi Táncszövetség Magyarországi Fiókszervezete mintegy nyolcszáz résztvevővel Pápán rendezte meg országos moderntánc bajnokságát. Ennek a versenynek nagy tétje volt, hiszen itt dőlt
el, hogy ki képviselheti Magyarországot az olaszországi világbajnokságon. A pápai versenyen négy korosztály: mini, serdülő, ifjúsági és felnőtt indul, a legváltozatosabb tánctípusokkal, úgymint a
break, a free show, a funky, a hip-hop, a fantasy, a folk dance, a dance
show, a disco dance, a disco freestyle, a musical, és a rock and roll.
A magyarok döntően a balett, a fitnesz, a fantasy, a musical, illetve
az utcai táncok, és a folk dance terén jeleskednek.
A pápai versenyen a Szimultán SKE versenyzői közül Gecser
Eszter egyéniben, valamint a Gecser Eszter és Bennárik Dóra a free
show duó kategóriában kvalifikálta magát az olaszországi döntőre.
A világbajnokságon közel harminc ország vett részt. A verseny
három napig zajlott a sok tánckategória, illetve a számos versenyző
miatt. A lányok az első napon mutathatták meg a tudásukat. Eszter
és a duó is a 3. helyezést szerezte meg.
Az izgalmas verseny után volt idő a kikapcsolódásra is. A lányok
megismerkedhettek Toscana varázslatos tájaival, ellátogattak a
pisai ferdetoronyhoz, kirándultak Elba szigetére és Firenzébe.

Fitneszeredmények
Véget ért a FIT-KID tavaszi idénye. A 2011-es esztendő első félévének
két utolsó versenyén a dabasi FIT-KID versenyzők immár a hagyományokhoz híven szép eredményeket értek el. A Cegléden megrendezett
FIT-KID I. osztály megmérettetésén a verseny győztesei mellett a
Grand Prix sorozat helyezettjeit is díjazták. A dabasi lányok az alábbi
eredményeket érték el a saját korosztályukban:
Csernus Anna
1. helyezés
Grand Prix: 1. helyezés
Gergely Glória
1. helyezés
Grand Prix: 1. helyezés
Radnai Réka
5. helyezés
Grand Prix: 2. helyezés
Gecser Eszter
2. helyezés
Grand Prix: 2. helyezés
Gazda Bella
3. helyezés
Grand Prix: 3. helyezés
Csizmadia Dóra 4. helyezés
Grand Prix: 4. helyezés

Tököl városában rendezték a FIT-KID II. osztály tavaszi időszakának utolsó versenyét. A megmérettetésen mind egyéni, mind csapat
kategóriában indultak versenyzőink. A dabasi lányok az alábbi eredményeket érték el:
Egyéniben Pelikán Petra 1. helyezést, Kollár Lili 2. helyezést, Répás
Vanda 2. helyezést, Pádár Rebeka 3. helyezést, Harmincz Lili 7. helyezést, Garajszki Gréta 8. helyezést, Szilágyi Dóra 11. helyezést, Kovács
Esztella 15. helyezést
Csapatban: Duo 1. kcs.  
A hercegnő és a béka 5. helyezés (Pelikán Réka, Szilágyi Réka)
Lilo &Stich
7. helyezés (Radnai Zsófi, Garajszki Petra)
Duo 2. kcs.  
Survivor
8. helyezés (Szilágyi Dóra, Kovács Esztella)
Disco tánc
9. helyezés (Harmincz Lili, Garajszki Gréta)
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hirdetések

INCUBATOR Kft. Alsónémediben fiatal, kezdô kisvállalkozások számára bérbeadó irodahelyiségeket kínál különbözô méretben, tárgyalóval és
egyéb kiszolgáló helyiségekkel, valamint kapcsolódó irodai és egyéb szolgáltatásokkal.
Alsónémedi inkubátorház-projektünk célja, sikeresen
segíteni a kezdô, induló vállalkozásokat abban, hogy meg
tudjanak erôsödni és biztos piaci, szakmai és pénzügyi
háttérrel hagyhassák el az inkubációt. Infrastruktúrát,
irodát, különféle szolgáltatásokat biztosítunk a betelepülô
vállalkozásoknak.
Az INCUBATOR Kft. (1015 Budapest, Hattyú u. 16.)
2008-ban az Új Magyarország Fejlesztési Terv, KözépMagyarországi Operatív Program keretében meghirdetett
pályázaton az „Inkubátorház szolgáltatásfejlesztéssel egybekötött építése a CBA
Ipari Parkban (Alsónémedi)” pályázatával
297.133.280,- HUF támogatás nyert el, amelyet az Európai Unió és a Magyar Állam nyújt részére.
Támogatási szerzôdés száma: KMOP-1.5.3/A-2.kör2008-0008.
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