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MEGHÍVÓ
Dabas Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom
Önt és családját augusztus 20-án, államalapításunk ünnepén
a város megújult Szent István terének avatóünnepségére,
az új Szent István-szobor leleplezésére és a Kapisztrán-torony
harangjait megáldó ceremóniára.
Kőszegi Zoltán
polgármester, országgyűlési képviselő

16.00 óra ÜNNEPI MŰSOR
– Kőszegi Zoltán köszöntőbeszéde
– Danyis Máté és Gogolák Alexandra, – a Szent János
Katolikus Általános Iskola egykori diákjai – ének
– A Szent István-szobor leleplezése
– Szalontai Eszter – ének
– Az új szobor és a Kapisztrán-harangok megáldása, megszentelése
az áldást dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskemét egyházmegye
érseke celebrálja
– Kollár Kinga ének
– Dr. Bábel Balázs érsek ünnepi beszéde – kenyéráldás

17.45 óra SZÍNPADI PROGRAMOK
– A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákjainak ünnepi műsora
– A Kossuth Művelődési Központ gyermek és felnőtt
néptánccsoportjainak bemutatója
– A Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör népdalcsokra
– A Bazsalicska Citeracsoport műsora
– Az Áldos Zenekar folk-rock koncertje

20.00 óra GHYMES-koncert
21.30 óra TŰZIJÁTÉK
Helyszín: Dabas, Szent István tér
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Dabas Város Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívom a város minden polgárát
a Sári Napok rendezvénysorozatra,
amelyre augusztus 14–21.
között kerül sor a településrész különböző pontjain.
Kőszegi Zoltán

PROGRAMOK

AUGUSZTUS 14. (vasárnap)

Sátoros Sári búcsú
Helyszíne: Sári futballpálya
– Kézműves udvar, népi játékok, állatsimogató
Helyszín: Sári Szlovák Udvar (Tájház és Rétesház)
20.00 Búcsú-bál, zene: Hawer Band zenekar
Helyszín: Gagarin Vendégház

AUGUSZTUS 15. (hétfő)

Nagyboldogasszony ünnepe, egyházi búcsú
10.00 Szentmise és körmenet
Helyszín: Sári Római Katolikus Templom

AUGUSZTUS 16. (kedd)

10.00–16.00 Hagyományőrző gyermekprogramok,
néptáncoktatás
Helyszín: a Sári Közösségi Ház
16.30 IV. Családi Sportdélután (gerinctorna, step aerobic, p ilates)

polgármester

AUGUSZTUS 19. (péntek)

17.00 Szent Jakab-szobor alapkőletétele
Helyszín: Mánteleki út és Láp utca kereszteződése
19.00 Szlovák népzenei est és táncház, élő népzenével
Helyszín: Sári Közösségi Ház

AUGUSZTUS 20. (szombat)

12.30 Futballcsapatok felvonulása zenekari kísérettel
13.00 Mérkőzések
Kalinkovo–Sári–Zenta
Helyszín: Sári futballpálya

ÁLLAMALAPÍTÁS ÜNNEPE
16.00 Szent István tér- és szoboravató ünnepség
20.00 Ghymes-koncert
Helyszín: Dabas, Szent István tér

AUGUSZTUS 21. (vasárnap)

VI. RÉTESUTCA ÉS NEMZETISÉGI TALÁLKOZÓ
15.00 Hagyományőrző csoportok felvonulása népviseletben
15.30 VI. Rétes-utca megnyitó
16.00 Nemzetiségi találkozó
Bemutatkoznak a helyi és környékbeli szlovák nemzetiségi
AUGUSZTUS 17. szerda
települések hagyományőrző csoportjai, valamint a Dabas
környéki népdalkörök
10.00–16.00 Hagyományőrző gyermekprogramok,
–Alternatív programok: népi játékok, kézműves foglalkozás,
néptáncoktatás
lovaskocsis városnézés
Helyszín: Sári Közösségi Ház, Sári Szlovák Udvar
A napot zenés mulatság zárja, a talpalávalót a Dance Band
szolgáltatja
AUGUSZTUS 18. (csütörtök)
Helyszín:
Sári Szlovák Udvar (Tájház és Rétesház)
17.00 Kiállításmegnyitó – Sári asszonyok hímzett falvédői
és Prauda Miklós fotókiállítása
Helyszín: Sári Közösségi Ház tetőtéri kiállítótermei
17.00 Kerékpártúra
A túra tervezett útvonala: indulás: Sári Közösségi
Ház ¾ Inárcs ¾ érkezés: a Sári Közösségi Házba

18.00 Karády-est – Valentyik Anna előadóművész estje
Helyszín: Sári Közösségi Ház kerthelyisége
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Az összefogás ereje
„Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.”

Szakadt az eső július 22-én kora délután, kövér esőcseppek kopogtak
a három harangon, lemostak róla minden port, ami a Lengyelországból
tartó hosszú úton rászállt. De közben a nap is sütött, fénye meg-megcsillant a Hit, a Remény és a Szeretet harangjain, és egy halovány szivárvány elég volt, hogy mosolyt csaljon a téren szaladgáló gyermekek
arcára. Hogy 555 évvel ezelőtt, milyen isteni jelet kaptak a nándorfehérvári csata hősei, örökre titok marad, ám legendás tettük a bizonyítéka annak, hogy hinni, reménykedni kell, és nincs többé lehetetlen.
Vajon könnyebb volt-e akkor kardot rántva Isten szent nevét kiáltva
harcolni, mint most? Más volt. Akkor a török képében jött a veszély,
ma pedig alantasan szivárog be életünk minden területére a romboló
erő, amit megállítani csak összefogással lehet.
Július 22-én este hat órára eltűntek az esőfelhők, és a lemenő nap
újra megcsillant a három harangon, amikor a nemzeti emléknapra
gyülekezők megérkeztek a Szent István térre. A Kovács Sámuel
tüzércsapat tagjai a kor szellemét megidéző egyenruhában tisztelegtek hős eleinknek és álltak díszőrséget a harangoknál. A katolikus magyarság néphimnuszának – a 18. század elején keletkezett
Boldogasszony Anyánk – eléneklése után Wass Albert Üzenet haza
című versének szavai reménnyel töltötték meg az ünneplőket, hogy
ellen kell állni a sodrásnak és kövekként maradni kell a mederben.
Felolvasásra került III. Calixtus pápa bullája is, melyben elrendelte,
hogy a keresztény Európa a déli harangszó megkondulásakor
könyörögjön a magyar seregekért, akik a világ akkor talán legnagyobb, tízszeres túlerőben lévő hadával néztek farkasszemet. A
bulla és a győzelem híre szinte egyszerre jutott el Bécsbe és Budára,
ezért tartjuk így már 555 éve, hogy a déli harangszó a példátlan győzelmet hivatott dicsőíteni. Szabó József János hadtörténész részletesen felelevenítette a történelmi pillanatokat, a nándorfehérvári
csata körülményeit, nemzeti mitológiánk hősi tetteit és ezeknek a
cselekedeteknek Európára és a Török Birodalomra gyakorolt hatásait. Tinódi Lantos Sebestyén által megzenésített énekkel
Kapisztrán Szent Jánosról, Magyarország védőszentjéről is megemlékeztek, aki kereszteseivel Hunyadi János segítségére sietett, biztatta a magyar védőket, majd keresztjét a magasba emelve seregével
rárontott a meglepett törökre és Hunyadival közösen teljesen vis�szaverték a szultán csapatait.

Fotók: Karlik Dóra
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A nemzeti emléknapon Kőszegi Zoltán polgármester, országgyűlési képviselő kihangsúlyozta, hogy a reményvesztett Európában,
Magyarország közepén, Dabas szívében a Hit, a Remény és a Szeretet
harangjai mellett egy olyan emléktoronynak raktuk már le példaértékű összefogással a fundamentumát, amely erőt kell, hogy adjon a
városnak, a közösségeknek és az egész nemzetnek. „Feladatunk és
kötelességünk, hogy ne feledkezzünk el történelmi nagyjainkról, ne
feledkezzünk meg senkiről, aki valaha ebben a városban született, aki
valaha ennek a közösségnek tagja volt, közénk tartozott, itt hagyta
nyomát, a mosolyát, a szeretetét, jó cselekedeteit. Ebben segítenek
majd a harangok, amelyek hirdetik majd a jó hírt. Miért ne mi, magyarok mutassunk újra példát? Mi dabasiak miért ne vegyünk ebben
részt? Ki tiltja meg ezt nekünk? Mi az az anyagi gát, ami ebben megakadályoz minket? Nem lehet ilyen! Reménykednünk kell, szeretnünk
kell, bíznunk és hinnünk kell, és ha ezt megtesszük, lesznek köve
tőink, lesznek új tornyok, új harangok, új közösségek és lesz jövő.”
Több száz polgártársunk érezte már fontosnak a mindennapok
terhe mellett is az anyagi áldozatvállalást, rengeteg vállalkozó, cég
adott alapanyagot, segítséget, munkás két kezet ezért az eszméért,
és a jövőbe vetett hitet bizonyítandó, folyamatosan érkeznek a felajánlások. Azért, hogy a következő nemzedékek is láthassák ezt az
összefogást minden felajánló monogramját belegravírozzák egy-egy
téglába, hogy ezzel is erősítsék a torony falát és a város közösségét.
–KaDó–
2011. augusztus
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Idén is sikeres volt a Lecsófesztivál
A közel százéves dabasi vásártéren július 30-án másodszor rendezett lecsófesztivált a Kisdabasért Egyesület. Hajnali háromkor még
szakadt az eső, de reggelre kitisztult, a nap és az erős szél hatására
gyorsan felszáradt a fű. Kézművesek, vállalkozók színes sátrai lepték el a vásárteret, akik az ország minden részéről érkeztek. Volt,

Tavaly 43 induló volt a lecsófőzők között, az idén 49-en főztek.
Indultak a testvérvárosok, Barót és Zenta küldöttei is. A tét egy
volt, paprikából, paradicsomból, vöröshagymából az egyik legcsodálatosabb magyar ételt, a lecsót ki hogyan tudja előállítani. A nagy
munka közben az emberek közelebb kerülnek egymáshoz, beszél-

aki másodszor is! Mesélték, szakadó esőben indultak otthonról, a
kö z e l 4 0 0 f or i nto s b e n z i n ről m á r ne m i s b e s z é lve!
Hódmezővásárhelyről fajátékosok, Szatmárcsekéről lekvárkészítők, Karancsaljáról tűzzománc-készítők, Debrecenből kürtőskalács-
készítők érkeztek Dabasra.
Kancsár Pali és Lakos Árpi bácsi lovaskocsiztatta a népet, különösen a gyerekek nagy örömére.

getnek, viccelődnek, koccintanak, ami ebben a rohanó világban nem
kis dolog! A Dabasi Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthona
volt a legösszetartóbb csapat. A díjkiosztáskor mindannyian kivonultak és örömmel vették át az elismerést. Az első helyezett a Gyóni
Géza Nyugdíjas Klub, második a Dabasi Boszik csapata lett.
Mindenkinek köszönjük az önzetlen segítséget.
Major Attila
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Régóta tudjuk, az idő relatív. Négy
év nem nagy idő egy ember életében, de
egy helyi kereskedelmi rádióéban már
igazi mérföldkő. Megszámolni is nehéz lenne,
mennyi dal és kívánság került adásba, mennyi helyi
hírről adtunk tájékoztatást, mennyi vállalkozóval,
hirdetővel kerültünk kapcsolatba ez alatt az idő alatt. Hallgatóinkkal
egy remek közösséggé kovácsolódtunk, beavatnak bennünket életük
legszebb pillanatiba, megosztják velünk örömüket, bánatukat.
Megtanultuk, hogy számíthatunk egymásra, ez a sikerünk kulcsa.
A korábbi évekhez hasonlóan idén is felkerekedtünk és ellátogattunk régiónk egy-egy településére. Dunaharaszti, Pusztavacs, Gyál és
Inárcs voltak idén a célállomások. Az elmúlt évhez hasonlóan mindenhol esett az eső, de stábunkat ez a legkevésbé sem zavarta. Már csak
ezért sem, mert tapasztalataink szerint így szombaton megússzuk szárazon a bulit. Így is történt, hiszen bár kicsit szeles, kicsit borús volt az
ég felettünk, a hangulat igazán forróra sikeredett. Idén a Dabas-Diego
Sportcsarnok melletti területet vettük birtokba, ahol változatos programokkal vártuk hallgatóinkat. Hatalmas tömeg gyűlt össze késő délutánra, amikor az X-Faktorból megismert és rövid idő alatt az ország
egyik kedvenc énekesnőjévé váló Wolf Kati lépett színpadra. A koncert
után Kőszegi Zoltán polgármester, a Rádió Dabas első megálmodója
köszöntötte a hallgatókat és a stábot, kiemelve, hogy egy „kis” rádió is
képes nagy dolgokat tenni és ezt a 93.4 már többször bizonyította is. A
már így is fergeteges hangulatot DJ Dominique, azaz Várkonyi Attila,
a hazai rádiózás egyik úttörője fokozta. Az Első Emelet koncertjére
hatalmas tömeg gyűlt össze, és Kikiék a tőlük elvárt profizmussal és
vidámsággal idézték meg a nyolcvanas éveket, megfűszerezve a reperNOSZ sajto.pdf 1 2011.08.11. 10:41:49
toárt egy-egy friss szerzeménnyel is.
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Fotók: Karlik Dóra

Négy éve az éterben

A nap egyik legizgalmasabb pillanata következett, kiderült, hogy a
regisztráltak közül ki nyeri meg támogatóink által felajánlott ajándékokat, köztük a fődíjat a négynapos, négycsillagos balatoni wellness
nyaralást. Idén is meghatódva álltunk a színpadon és hallgattuk,
ahogy a több ezer ember énekli a Boldog születésnapot című dal jól
ismert taktusait, majd rutinos csapatmunkaként felszeleteltük hatalmas rádióstortánkat, amit természetesen megosztottunk hallgatóinkkal. A születésnap méltó lezárását ismét a 2 Szuri biztosította őrületes
Retro bulijukkal.
Köszönjük a segítséget támogatóinknak: Dabas Város Önkor
mányzata, Dabas-Diego Sportcsarnok, Hotel Residence Siófok,
Hufbau-Witzing Tüzép, Openhouse Ingatlaniroda, NAGÉV Kft.,
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet, Multi Bringa Szaküzlet,
Yamaha Surman, Akku Dabas Szaküzlet, Palermo Cukrászda, Ujvári
Virágkertészet, Pentameter könyvesbolt.
A 93.4 Rádió Dabas stábja
www.radiodabas.hu

2011. szeptember 10-től 17-ig
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Látogatás a HOLCIM bukaresti telephelyén
Hónapok óta téma Dabason és a környező településeken, hogy a
Holcim Hungária Zrt. zárt rendszerű cementelosztó és logisztikai
központot kíván építeni városunkban. A tervezett beruházásról több
fórumon informálódhattunk, hallhattuk, olvashattuk a mellette vagy
ellene szóló híreket, megjegyzéseket. Természetes, hogy ennek az
ügynek is van támogató és ellenző tábora, jó esetben az előnyök és a
hátrányok ismeretében alakítjuk ki saját véleményünket. Magam is
érdeklődéssel figyeltem a fejleményeket és fogadtam el a meghívást
egy bukaresti üzemlátogatásra, melyre július 11–13-án került sor.
A kiutazó csoport tagjai voltak az újonnan megalakult Civil
Környezetvédelmi Tanácsadó Testület tagjai közül Bábel Antónia,
Lengyel Gergely és jómagam, a dabasi önkormányzat képviseletében
Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester asszony, Talapka Gábor az
építéshatósági osztály képviseletében, Béres Attila, a Dabas Televízió
és András István budapesti televíziós társaság operatőrei, valamint
Feldman László a Dabasi Újság szerkesztőjeként. Tudomásom szerint
a környező települések önkormányzatai is meghívást kaptak a látogatásra, ezzel a lehetőséggel azonban nem éltek. Bukarest és a kisváro
sunk közötti távolság bő 800 km, azonban ez a legközelebbi olyan
üzem, amely hasonló feladatokat lát el és közel azonos kapacitású,
mint a Dabasra tervezett beruházás. A rendkívül hosszú, bár szemet
gyönyörködtető háromnapos útból a második nap volt a bukaresti
program, két éjszakát Baróton töltöttünk. A telepen a Holcim képviselői és a helyi üzem vezetője fogadott és kalauzoltak bennünket. Az
üzem a várostól 1 km-re fekszik, közvetlen környezetében egyik olda-
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lon ipari terület, a másik oldalon kukoricatábla, mező, és 1 km-re a
lakótelep. A program jól szervezett volt, a hivatalos fogadást követően
bemutató előadások keretében tájékoztatást kaptunk a bukaresti és a
Dabasra tervezett elosztóközpont működéséről, válaszokat kaptunk
kérdéseinkre, majd egy rövid munkavédelmi képzést követően jártuk
be a telepet. Leginkább ezt a programrészt vártam nagy érdeklődéssel, hiszen a technológiával, az írott információval már itthon megismerkedtem. A bejárás során elsőként megtekintettük a számítógépes
vezérlőpultot, ahonnan a telep teljes működését irányítják és kontrollálják. Az automatizált vezérlés mellett láttuk a tényleges, zárt rendszerű működést, a vasúti tartálykocsiból a betonsilóba történő cementátemelést, valamint a szállító kamion töltését. Tényszerűen írom le a
tapasztalatokat. Az üzem területe gondozott, parkosított, a síneken
hosszú sorokban vasúti tartálykocsik sorakoznak, és magas betonsilók törnek az ég felé. A bátrabbak ennek megmászását is vállalták, de
mindannyian bent tartózkodtunk a betonsiló belső terében és beszélgettünk, miközben egy teherautó töltése volt folyamatban.
Az üzemben láthatóan komolyan veszik a munkabiztonsági,
balesetmegelőzési előírásokat, például kijelölt útvonalak segítik a biztonságos jármű- és gyalogos közlekedést. A dolgozók és az üzem területére belépők védőfelszereléséhez tartozik a láthatósági mellény,
védőszemüveg, fejvédő sisak, zárt cipő, de nem kell szájmaszkot és fülvédőt viselni. A sínek között, a vasúti tartályok tetején és egy tartálykocsi áttöltésénél a rosszul lezárt töltőfej miatt látható volt cementpor. Ezeket a tapasztalt tényeket nem hagytuk szó nélkül. A kérdésekre korrekt válaszokat kaptunk, kiderült, hogy évente egyszer elegendő nagytakarítást végezni a sínek között, és a szivárgó por oka egy
rossz töltőfejillesztés volt. Megjegyzem, a bejárást eredetileg másfél
órára tervezték, ebből ötórás látogatás lett, mivel a helyiek minden
kérésünket teljesítették és alaposan végignézhettük a folyamatokat.
Személyes véleményem, hogy a technológia korszerűsége, minősége, a
működés során a környezetre és egészségre gyakorolt hatás megállapítása a szakemberek feladata és hatásköre. De ne feledjük, hogy civilizált életmódunk, minden működő háztartás, dabasi üzem, telephely,
munkahely is hatást gyakorol környezetünkre. Az emberi tényezőt is
kiemelten fontosnak tartom, nagyobb odafigyeléssel, a szabályok
betartásával, az esetleges hibák azonnali javításával, rendszeres ellenőrzésekkel óvhatjuk környezetünket.
Valentyikné Szakál Márta
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Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. július 15-én rendkívüli ülést
tartott, ahol módosította a Szent István tér
használatára vonatkozó határozatát, s lehetővé
tette, hogy a megkülönböztető jelzést használó
gépjárművek áthaladjanak a Bartók Béla út
lezárt, teret érintő szakaszán.
A Képviselő-testület 2011. július 22-én rendkívüli ülést tartott, ahol a dabasi szakorvosi
rendelőintézet HOMLOKZATFELÚJÍTÁSA tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
egyszerű közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította. Az eljárás nyertesének a
GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft.-t hirdette ki,
a nyertes ajánlati ár bruttó 41 994 409 Ft. A
testület felhatalmazta a polgármestert az eredmény kihirdetésére és a szerződés aláírására.
A testület az ülésen elfogadta a Pantheon Kft.
ügyvezetőjének munkaszerződését, és felhatalmazta a polgármestert a munkaszerződés
aláírására.
A Képviselő-testület július 27-én rendes ülést
tartott, ahol módosította a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről
szóló 49/2001. (XII. 18.) számú rendeletét.
A testület a Kossuth Lajos Általános Iskola
igazgatójának (magasabb vezetőjének) Farkas
Józsefnét bízta meg 2011. augusztus 1-jétől
2016. július 31-ig. Az igazgató havi illetményét bruttó 307 361 Ft-ban állapította meg.

A testület intézményekkel kapcsolatos döntései között módosította a nevelési-oktatási
intézmények alapító okiratát. A testület elfogadta az Ország Közepe Szakképzés-szervezési
Társulás módosított társulási megállapodását.
A testület elfogadta a DAKÖV Kft., illetve a
mezőőrök 2010. évi és 2011. első félévi beszámolóját.
A dabasi, 1091 hrsz.-ú Sári Faluház ingatlan
kertjének bérletét meghosszabbította a jelenlegi bérlővel 2014. december 31-ig, azzal,
hogy amennyiben az 1500 m2 nagyságú kertrészt más célra kívánja az önkormányzat felhasználni, 12 hónapos felmondási idővel
szüntetheti meg a szerződést.
A testület határozott arról, hogy az önkormányz at p ály á z atot ny újt son be a Közép magyarországi Operatív Program „Megújuló
energiahordozó-felhasználás növelése” (kódszám: KMOP-3.3.3.-11.) című pályázati konstrukcióra. A pályázat tárgya: a Kossuth Lajos
Általános Iskola megújuló energiahordozóval
való ellátása, fejlesztése. Az igényelt támogatás 99 982 412 Ft, a saját forrás összege
11 109 157 Ft.
A testület hozzájárult, hogy a Szimultán Sportés Kulturális Egyesület az Európai Mező
gazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai
tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyúj-

tandó támogatások részletes feltételeiről szóló
44/2011.(V. 26.) számú VM rendelet alapján
támogatási igényt nyújtson be. Valamint a testület hozzájárult ahhoz, hogy az egyesület a
dabasi 31 3861 ha nagyságú, 0418 hrsz.-ú,
Mánteleki-tó megnevezésű, külterületi ingatlanon gyermek- és ifjúsági tábort, szálláshelyet (120,7 m 2), valamint hozzá kapcsolódó
csónakházat (65,41 m 2) létesítsen, s azokat
üzemeltesse, használja 2013 májusától 2018.
április 31-ig.
A Képviselő-testület hozzájárult a Zlinszkymajor, a víztorony és a nyomda melletti önkormányzati tulajdonú, szántó megnevezésű földterületeknek a CKÖ részére történő használatba
adásához, amennyiben a CKÖ által mezőgazdasági eszközfejlesztésre beadott pályázat
sikeres.
A testület egyben határozott arról, hogy az
Egyház utcai 7026, 7031, és a 7032 hrsz.-ú
ingatlanok bérleti szerződését meghosszabbítja, így azt a CKÖ 2014. szeptember 30-ig
használhatja mezőgazdasági művelésre, kertészkedésre térítésmentesen.
A testület zárt ülésen döntött a Pest Megye
Környezetvédelméért díjra való javaslattétel
kérdésében, továbbá „Az Év Dabasi Diákja” díj
kategóriáinak adományozásáról, és szociális
tárgyú fellebbezést bírált el.
Kozák Beatrix

Tisztelt Termôföld-tulajdonosok/-használók!
Felhívjuk az Önök figyelmét, hogy a Dabasi Körzeti Földhivatal
földügyi ügyintéző munkatársai és a dabasi Polgármesteri Hivatal
illetékes munkatársai július 1. napjától megkezdték a parlagfűvel
fertőzött ingatlanok felderítését.
Az illetékes munkatársak ellenőrzik, hogy a földhasználó az
ingatlanon 2011. június 30. napjáig megakadályozta-e a parlagfű
virágbimbójának kialakulását, s ezt követően ezt az állapotot fenntartotta-e a vegetációs időszak végéig.
A helyszíni ellenőrzést július 1-jétől egészen a vegetációs időszak
végéig a települések külterületén a földhivatalok földügyi ügyintéző munkatársai, belterületen Dabas város jegyzője által megbízott
illetékes munkatársak végzik. A parlagfűvel fertőzött területek
bemérését követően az adatok 2–5 napon belül továbbításra kerülnek a közérdekű védekezés elrendelésére jogosult társhatóság, a
Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Tájvédelmi Igazgatósága
felé.
A fertőzött terület nagyságától függően az illetékes hatóság
15 000–5 000 000 Ft-ig terjedő bírságot szabhat ki.

Kérjük a tisztelt termőföld-tulajdonosokat/-használókat, hogy
az allergiában szenvedő embertársaink életének megkönnyítése
érdekében a parlagfű elleni védekezést végezzék el!
Dabas város jegyzője
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Árkok kiásása, karbantartása
Dabas Város Önkormányzatának polgármestere és
Dabas város jegyzôje június 15-én kelt levelében azzal
a kéréssel fordult a lakossághoz, hogy a csapadékvízelvezetô árkokat hagyják szabadon, mert az árkok betemetése szabálysértésnek minôsül. Az utcákat járva
szembesülünk azzal, hogy sokan már el is hárították a
problémát, vagy az árok kiásása épp folyamatban van.
Köszönet mindazoknak, akik megértették, miért fontos
az árkokat szabadon hagyni, és gyorsan reagáltak a városvezetés felkérésére. A csapadékvíz-elvezetôk megnyitásának határideje augusztus 31-re módosult, így a
hónap végéig minden érintett idôben el tudja végezni
az árkok kiásását. A részletek megismerése céljából itt
olvashatják a fent említett levelet.

Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Városunk közössége az önkormányzati testületek döntései alapján a
legtöbb pénzt az utak, a teljes közlekedési infrastruktúra fejlesztésére
költötte a rendszerváltás óta eltelt időben.
Az önkormányzat kezelésében lévő burkolt utak hossza
megközelíti a 100 kilométert, melynek jelenlegi értéke 6,2 milliárd
forint. Ezt a vagyontömeget mindannyiunk érdeke és kötelessége
megóvni!
A Város 38/2004. (IX. 28.) számú, a helyi környezet védel
méről és a köztisztaságról szóló rendelete értelmében minden
ingatlantulajdonos, vagy használó a zárt rendszerű csapadékvízelvezetés kivételével, köteles a csapadékvíz-elvezető árkok, padkák és
műtárgyak tisztántartásáról gondoskodni.
TILOS a csapadékvíz-elvezető árok és áteresz betemetése!
A csapadékvíz elfolyásának megakadályozása, valamint az árok
betemetése szabálysértésnek minősül és 50 000 Ft pénzbírsággal
sújtható.

Parlagfû-mentesítés Dabasi-szôlôkben
Július utolsó péntek délutánjára parlagfű-mentesítő akciót szervezett a szőlősi Közösségi Ház. Az elsősorban gyermekeknek összeállított program célja a figyelemfelkeltés mellett, a játszva tanulás
volt. A gyermekek már közel egy hónapja, a Közösségi Ház rendszeres szerdai foglalkozásain folyamatosan hangolódtak a témára.
Olvastak a parlagfűről, a pollenallergiáról, megismerkedtek több
gyomnövénnyel, készítettek plakátokat is. Így nem volt nehéz számukra a parlagfűről szóló feladatlap kitöltése, vagy az aszfaltrajzok
elkészítése sem.
A kézműves foglalkozás és rajzverseny után több csoportban
útra keltünk, hogy parlagfüvet szedjünk. A hirtelen esősre váltó
időjárás ellenére is több zsáknyit gyűjtöttünk a városrész központjában.
Majd a gyűjtött mennyiséget mérlegeltük, a legtöbbet gyűjtők és
a tesztet kitöltők között ajándékokat osztottunk ki, azt követően
minden résztvevőt egy közös városnéző kisvonatozásra vittünk.
Feldman
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Az az ingatlantulajdonos vagy használó, akinek az ingatlana előtt
nincs csapadékvíz-elvezető árok, az önkormányzat vagyonának
megóvása érdekében köteles azt saját költségén 2011. augusztus 31ig kiépíteni.
A határidő lejárta után a Hivatal ellenőrzést fog tartani, a
kiépítés elmulasztása bírság kiszabásával jár!
Az árkok meglétét és tisztántartását/karbantartását az
elsők között azon ingatlanok esetében fogjuk ellenőrizni, ahol a
csapadékvizet a telekről a közterületre vezetik akár az udvarról, akár
tetőről összegyűjtve!
Az új árok kialakításának általános paraméterei:
Fenékméret: 40 cm
Árok felső szélessége: 80 cm
Árok mélysége: 40 cm
A földárkot az érintett ingatlan teljes hosszában, a kapubehajtók
és egyéb műtárgyak kihagyásával kell kiépíteni.
A padkát úgy kell kialakítani (nyesni), hogy biztosítsa a csapadékvíz úttestről az árokba történő levezetését.
Az utak szélességének függvényében az árkok műszaki paraméterei eltérhetnek, ebben az esetben előzetes egyeztetés szükséges a
Városüzemeltetési Osztállyal. Amennyiben kérdésük, kérésük, észrevételük van, vagy segítségre van szükségük, az alábbi telefonszámon, e-mail-címen érhetik el a városüzemeltetés illetékesét.
Elérhetőségek: 29/561-253 vagy varosuzemeltetes@dabas.hu
Ha az utak állagát az el nem vezetett csapadékvíz károsítja,
annak az útszakasznak a felújítására a helyi közösség pénzéből
nincs lehetőség. A szándékos vagy gondatlan károkozás esetén kártérítés céljából büntetőeljárást kezdeményez a Hivatal.
Kérjük, a közlekedésbiztonság és közvagyon védelme érdekében
felelősen, közösségi szemlélettel álljunk helyt!
Köszönettel:
Garajszki Gábor
Kőszegi Zoltán
jegyző
polgármester

IRODALMI PÁLYÁZAT
KEZDÔKNEK
A budapesti ACCORDIA Kiadó irodalmi pályázatot hirdet
önálló kötettel még nem rendelkező szerzőknek –
életkortól függetlenül.
Műfaji, tematikus és terjedelmi megkötés nincs.
A legjobbnak ítélt 24 szerző művéből válogatott kötetet
jelentetünk meg Szép írások címmel.
A pályaművet (pályaműveket) a következő
e-mail címünkre várjuk: drbalazstibor@gmail.com,
valamint fogadjuk postai úton is:
Accordia Kiadó, 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11–15.
Minden pályázónak műveit értékelő sorokkal válaszolunk.
A pályaműveket folyamatosan várjuk,
beküldési határidő: 2011. szeptember 15.
Nevezési díj nincs.
A bírálóbizottság az irodalomtudomány doktoraiból, író
szövetségi tagokból áll.
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,,Hogyan tovább?”
Június 27-én második alkalommal került megrendezésre a gyóni
Halász Móricz-kúriában a Gróf Vay Péter Szolidaritási Alap által
kezdeményezett özvegyek és árvák családi napja.
A szervezők az elmúlt alkalomhoz hasonlóan nagy odaadással és
lelkesedéssel készültek, hogy ismét egy barátságos, családias légkörű, mindenki számára emlékezetes eseményt hozzanak létre.
Az édesanyák és gyermekeik délután 2 órától gyülekeztek. Rövid
szemlélődés után mindenki megtalálta a számára kedves ismerőst,
akivel beszélgetésbe elegyedett, majd elkezdődtek a csoportos foglalkozások. A szülők örömmel és nagy érdeklődéssel vettek részt
Valentínyi Erzsébet evangélikus lelkész elcsendesedésén, ahol gyönyörű virágkompozíciók és a különleges textildekoráció adta a meghitt hangulat alapját. Lelki megnyugvásért gyertyafénynél gitárkíséret mellett énekeltek az Úrhoz, valamint kapcsolatépítő beszélgetést folytattak egymással.
Ezzel egy időben Nagy Viktória és Nyíri Kata mint segítő, az
általános iskolás korosztálynak csapatversenyt bonyolított le. A
középiskolás korosztállyal Zenta város ifjúsági nagykövete, Molnár
Balázs foglalkozott, aki törekedett arra, hogy a jelenlévő fiatalok
minél jobban megismerjék egymást, illetve baráti kapcsolatok kialakulását segítette elő. A nagyterem adott helyet a kézműves foglalkozásnak. Az érdeklődők a dekupázs technikával ismerkedhettek meg
Pálinkásné Balázs Tünde, Kosztolányi Edit és Barta Regina segítségével, valamint Nagy László az ajándékpólókra, a meghívottak
kívánsága szerint, megállás nélkül rajzolta a kért motívumokat.
A másfél, illetve kétéves piciket Józsa Melinda baróti ifjúsági
nagykövet és Nyíriné Barta Katalin, a Családsegítő Szolgálat munkatársa igyekezett gardírozni, hogy az édesanyák nyugodtan élvezhessék a programokat.
Mindeközben aki megéhezett, megszomjazott, megkóstolhatta
Bálintné Reiszki Zsuzsa és lelkes segítői által készített ízletes gyümölcsturmixokat, házilag készített szendvicskrémeket és süteményeket, melyek könnyedén elkészíthető finomságok. A recepteket
mindenki örömmel vitte haza.
A családi nap legfontosabb célja az volt, hogy a jótékonysági hastáncgála révén kapott ajándéknyaraláson, melyet Mezőkövesden
töltenek el a családok, még jobban megismerjék egymást, és ez az
együtt töltött hétvége családias hangulatban teljen.

zett, beszélgettek, illetve tovább mélyítették a barátságokat, családi
kapcsolataikat. A gyermekeket Nagy Viktória izgalmas, késő esti
nyomozós játéka tartotta ébren.
Vasárnap a reggeli elfogyasztása után a Hadas Városközpontba
mentünk, amely 150–200 év távlatából idézi fel az egykori mezővárosi életformát. Szabálytalanul kanyargó utcák, nádtetős tájházak,
védett népi épületek voltak láthatók. A programok különös jelentőséggel bírtak ezen a napon, hiszen a hétvégén zajlott a több évtizedes hagyományokkal rendelkező Matyóföldi Folklórfesztivál is. Az
alkotóházakban kismesterség-bemutatókat tartottak, valamint
finom ételeket és italokat kínáltak az odalátogatóknak.
A Mézeskalácsos házban mi is részletes betekintést nyerhettünk
a mézeskalácssütés rejtelmeibe, csoportunk egy része nagy lelkesedéssel díszítette a különböző formájú finomságokat, amelyeket
sütés után haza is hozhattak ajándékba. A fiúk többsége a
Mezőgazdasági Gépkiállítást tekintette meg, amely Magyarország
legnagyobb gyűjteményeként szerepel.
Kellemes kikapcsolódásunkat az úton hazafelé Hornyák
Andriska pletykálkodó asszonyokról szóló ízesen előadott meséje
koronázta meg.
Ennek a kirándulásnak a létrejöttéért köszönettel tartozunk a
Gróf Vay Péter Szolidaritási Alapnak, Zsírosné Mráz Máriának, a
Mara Hastánccsoport vezetőjének, Dabas Város Önkormányz a
tának, a programokon aktívan részt vevő családoknak, és az őket
kísérő munkatársaknak, Nagy Viktóriának, Barta Reginának,
Nyíriné B. Katalinnak.
Lehetőségeinkhez mérten szeretnénk tovább támogatni a családokat, színes programokat szervezni számukra, és olyan közösséget
építeni, amely segíthet megmutatni azt, hogy ,,hogyan tovább”.
Nyíri Kata

Tájékoztatás
Dabas Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy a minden 2. héten közlekedő temetőjárat a kihasználatlanság
miatt augusztus hónaptól megszűnik.
Új szolgáltatásként szerda esténként sétavonatozásra van
lehetőség.

Mezőkövesdi kirándulás

Gyorsan peregnek az események az özvegyen és félárván maradt
családok életében. Mint azt az előző cikkemben említettem,
Mezőkövesdre készültünk, ami nagyon hamar valósággá vált.
Régóta tervezgetett programunkat a Mara Hastánc csoport jótékonysági estjének bevételéből és Dabas Város Önkormányzatának
anyagi támogatásával sikerült létrehozni.
Augusztus 6-án szombaton, két és fél órás utazás után délben
érkeztünk úti célunk helyszínére, Mezőkövesdre. Miután a 11 család elfoglalta szállását, ragyogó napsütésben elmentünk a híres
Zsóry Gyógy- és Strandfürdőbe, ahol mindenki megtalálhatta a
számára legmegfelelőbb medencét, és estig fürödhetett, napozhatott. A strandolás után a Fenyő Panzió éttermében finom vacsora
várt minket, majd ezután a felnőtteknek szabad program követke-

A kisvonat minden szerda este 18.30 kor indul a Város
központból (Szent István tér)
Útvonal: Bartók Béla út–Szent István út–Fő út–Szent János út–Zrínyi
M. u.–Fehérakác u.–Csokonai u.–Deák F. u.–József A. u.–Bem J. u.–
Bajcsy-Zsilinszky u.–Vörösmarty u.–Szív u.–Vasút u.–Martinovics u.–
Vacsi út–Szőlő u.–Temető u.–Gróf Vay Sándor u.–Vasút u.–Kossuth
Lajos út–Wesselényi u.–Dinnyés L. u.–Zlinszky u.–Városközpont
Érkezés: 20.00 óra
Érvényes viteldíjak a gumikerekes kisvonaton:
–6 éves kor alatt:		

ingyenes

–6–70 éves kor között:

250 Ft/fő

–70 év felett:		

ingyenes
2011. augusztus
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Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve	Születési idô
Szabados Petra
2011. 07. 11.
Kucsák Kevin
2011. 07. 09.
Major László János
2011. 07. 20.
Garajszki Márton
2011. 07. 22.
Balog Máté
2011. 07. 25.
Pető Dorka
2011. 07. 28.
Sümegi Adél
2011. 07. 29.

Anyuka neve
Sári Anikó
Csukodi Kinga
Markó Enikő
Csarnai Gabriella
Kosztolányi Éva
Elekes Beáta
Janicsák Barbara

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!

Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név	Születési idô
Fabók Pál
1920. 08. 05.
Juhász Lajosné (Virbling Rozália)
1920. 08. 31.
Farkas Mihályné (Gogolák Erzsébet) 1919. 08. 10.
Pataki István
1909. 08. 25.
Kancsár Pál
1909. 08. 28.

Életkor
91 éves
91 éves
92 éves
102 éves
102 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!

Házasságkötések
10 éve (2001-ben) kötöttek házasságot:
augusztus 4.
Pál Sándor–Farkas Krisztina
augusztus 11.
Bozsik József–Herbert Klára
Antali László–Farkas Zsuzsanna
augusztus 17.
Volenszki István–Tóth Anna
augusztus 18.
Talapka Gábor–Galkó Marianna
Kovács József–Bakonya Ildikó
augusztus 24.
Balog László–Juhász Márta
augusztus 25.
Pribék József–Volenszki Mária
20 éve (1991-ben) kötöttek házasságot:
augusztus 2.
Balog József–Gombár Erzsébet
augusztus 3.
Novák János–Juhász Erzsébet
augusztus 9.
Fabók János–Opóczki Erika
Kereskényi Tamás–Fabók Magdolna
augusztus 23.
Galántai István–Sikari Rózsa
augusztus 24.
Keindl Attila–Molnár Katalin
augusztus 30.
Buzás Attila–Szikora Mónika

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett
édesanyánk, Sponga Lászlóné július 22-i örkényi temetésén
részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik elhunyt
szerettünk, Kajdácsi József temetésén részt vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
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25 éve (1986-ban) kötöttek házasságot:
augusztus 1.
Kecskés Gábor–Vadkerti Mária
augusztus 8.
Balog István–Kollár Ildikó
augusztus 22.
Balog Gábor–Krigel Julianna
augusztus 30.
Sulcz Mihály László–Magyar Márta Éva
30 éve (1981-ben) kötöttek házasságot:
augusztus 1.
Kis Árpád–Kabai Etelka Zsuzsanna
Lengyel Péter László–Török Erika
augusztus 7.
Laczkó György–Podoba Erzsébet
augusztus 8.
Garajszki József–Egerszegi Éva
augusztus 15.
Sédli József–Zelenák Julianna
augusztus 19.
Trikkal István–Pál Gizella
augusztus 22.
Ujvári Vince–Sinkó Jolán
augusztus 29.
Kreisz József–Mráz Mária
40 éve (1971-ben) kötöttek házasságot:
augusztus 7.
Balázs Béla–Hideghéti Mária
2011. július hónapban kötöttek házasságot:
július 2.
Mészáros Tamás–Kovács Krisztina Mária
Kancsár János–Tőke Renáta
július 4.
Bózsik József–Nagy Katalin
július 9.
Deák Antal–Tóth Tünde
Bögi László–Kemény Judit
július 16.
Kucsák Ottó–Erős Julianna
Rácz Dávid–Major Melinda
július 23.
Kertész Krisztián–Soós Viktória
július 29.
Holecz Gábor–Peregi Ágnes
július 30.
Söveg Péter–Szőnyi Zsuzsanna

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Halottaink
Név	Születési idô Halálozás idôp.
Hermann Pál
1952. 11. 06.
2011. 05. 13.
Zsolnai Gáborné (Suhajda Margit)
1925. 03. 24.
2011. 06. 03.
Tar Zoltán
1981. 03. 06.
2011. 06. 24.
Gogolák Mihály
1951. 11. 30.
2011. 07. 09.
Danyis Gábor
1960. 07. 28.
2011. 07. 10.
Petrányi Istvánné (Kovács Rozália) 1950. 03. 23.
2011. 07. 15.
Tettamanti Tamás
1943. 01. 22.
2011. 07. 20.

Osztozunk a családok gyászában.

A DAKÖV KFT. TÁJÉKOZTATÓJA
Felhívjuk figyelmüket, hogy a DAKÖV KFT.
ügyfélfogadási rendje július 18-tól megváltozott!
Az új ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő, péntek: 8.00–12.00 óráig
Szerda: 12.00–20.00 óráig
Kedden és csütörtökön nincs ügyfélfogadás!

Megértésüket köszönjük!

önkormányzati hírek

OKISZI-hírek
Pályázati felhívás dabasi hallgatóknak adható tanulmányi ösztöndíjra
Dabas Város Önkormányzatának Humánerőforrás
Bizottsága pályázatot írt ki dabasi hallgatóknak
adható tanulmányi ösztöndíjra.
A pályázatot benyújthatja az államilag elismert felsőfokú
oktatási intézményében főiskolai vag y eg yetemi szintű
alapképzésben, illetve BSc/BA vagy MSc/MA képzés keretében
nappali tagozaton aktívan tanulmányokat folytató hallgató, aki:
– dabasi lakóhellyel rendelkezik,
– 30. életévét nem töltötte be, illetve az ösztöndíj folyósítása alatt
nem tölti be,
– felsőfokú végzettséggel nem rendelkezik, azaz első diplomáját
szerzi meg,
– a felsőfokú intézményben legalább az első évfolyamot a pályázat
benyújtásáig már sikeresen elvégezte,
– a pályázat beadását megelőzően elvégzett évfolyam mindkét
félévében a felsőoktatási intézmény által hivatalosan
megállapított, kreditteljesítménnyel súlyozott tanulmányi

eredményének átlaga minimum 4,50, rendelkezik legalább egy
államilag elismert alapfokú C típusú nyelvvizsgával, vagy
legalább két nyelvből A vagy B típusú alapfokú nyelvvizsgával.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a szakterületén elért
kimagasló eredmény, illetve kutatómunkában való részvétel, vagy
tudományos publikáció, illetve a pályázó tudományos, egyéb
kiemelkedő szakmai munkája, versenyeken való részvétele.
A rendelet szerint egy tanulónak adható maximális ösztöndíj
5000/Ft/hó. A pályázatot Dabas Város Önkormányzatának
Oktatási és Ifjúsági Szolgáltató Irodájához kell benyújtani (2370
Dabas, Szent István tér 1/B II. emelet 221-es ajtó)
A pályázat beadásának határideje: 2011. szeptember 30.
A pályázati kiírás részletes szövege továbbá a www.dabas.hu
weboldalon (Lásd: Önkormányzat/Pályázatok/Támogatások/
Humánerőforrás Bizottság 2011. évi pályázatai menüpont)
olvasható.
OKISZI-munkatársak

A GYIÖK elsô hónapjai
Május 11-én tartottuk a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat alakuló
ülését. Mi vagyunk a 4. testület, akik képviselhetik társaik, a fiatalság
érdekeit. Képviselő-testületünk 11 taggal kezdte el munkáját. Az
alakuló ülésen Kőszegi Zoltán polgármester vízválasztónak nevezte
azt a két évet, amely alatt mi tevékenykedni fogunk, mert ebben az
időszakban fog eldőlni, hogy érdemes-e működtetni a Gyermek és
Ifjúsági Önkormányzatot. Nagy felelősség, hiszen
kiderül, valóban képesek vagyunk-e ellátni azt az
érdekképviseletet, amely sikeressé teheti a GYIÖK
működését. Az alakuló ülés után nagy lelkesedéssel
vetettük bele magunkat a munkába. Az elmúlt
három hónap fontosabb történéseit olvashatják a
következő sorokban. Már az első rendes ülésen
döntenünk kellett arról, hogy támogatjuk-e a 2011.
évi Kihívás Napját. A testület egyhangú igennel
elfogadta a kérelmet, s az anyagi segítség mellett a
lebonyolításban is részt vettünk. Az első rendes
ülésünkön hagytuk jóvá a 2011. évi költségvetést
és munkatervet is, s ifjúsági alpolgármestert is
választottunk Gogolák Gábor személyében.
Ebben a három hónapban közéleti és megemlékező rendezvényeken
is részt vettünk, példának a július 4-i trianoni megemlékezést és a
„Mártír istentisztelet a Dabasról elhurcolt zsidókért” című rendezvényt
említeném, ahol elhelyeztük a megemlékezés koszorúit. A nyár
folyamán drogprevenciós előadásokat rendezünk az SOS Egyesülettel
közösen, ahol a tizenéves korosztályt szakképzett előadók világosítják
fel az alkohol, a kábítószer, az internet veszélyeiről.
A „nagy” önkormányzat kérésére több prominens diákot javasoltunk
az „Az Év Dabasi Diákja” díjra.
Önkormányzatunk igyekszik minél több rendezvényen részt venni,
a legutolsó ilyen a II. Lecsófesztivál volt, ahol nagyon jól éreztük

magunkat, az egész nap jó hangulatban telt és
még a lecsót is sikerült elkészíteni, amit később a
zsűri asztalára tettünk kóstoló gyanánt. Jó volt
látni, hogy minden ifjúsági képviselő aktívan járul
hozzá a részvételhez, s a rá bízott feladatokat
örömmel teljesíti. Feladatunknak érezzük – töb
bek között – azt, hogy szabadidős programokat
szervezzünk a fiatalság számára, ezért szeretnénk
visszahozni a „Fiatalok éjszakája” nevű programot
is, amely az előző években is nagy sikert aratott az
ifjúság körében. Fontosnak tartjuk, hogy ellássuk
társaink érdekvédelmét, részt vegyünk a fiatalságot érintő
önkormányzati döntések előkészítésében, meghozatalában, részt
vegyünk városunk tisztaságának s környezetének megóvásában. Ennek
érdekében ifjúsági közterület-felügyeletet indítottunk, melynek során
figyelemmel kísérjük köztereink, játszótereink, iskoláink, egészségügyi
intézményeink és emlékhelyeink állapotát.
Szeretnénk, hogy a GYIÖK és a város fiatalsága között egy élő és
kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolat jöjjön létre. Ezen, ezért
dolgozunk.
Erdélyi Zsolt
ifjúsági polgármester
2011. augusztus
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NAGYKÖVETI FÓRUM
Élő kapcsolatépítés városunkban
A testvérvárosi kapcsolatépítés tekintetében városunkban
egyedülállónak mondható hatékonysággal zajlanak a dolgok,
minden tekintetben. Ez természetesen fiatal kollégáim, Józsa
Melinda és Molnár Balázs elszántságának és kitartó munkájának is
a gyümölcse.
Mind Zenta, mind pedig Barót oldaláról számtalan említésre
érdemes projekt zajlik, amelyekkel kapcsolatban részletes
beszámolót majd az érintett ifjúsági nagykövetektől olvashatnak.
A többi fronton sincs azonban okunk panaszra. Nagy örömömre
szolgál például, hogy néhány éves, feltételezhetően az anyagi
nehézségekből fakadó kényszerszünet után, szlovéniai testvér
városunkban, Tržičben újra megrendezésre kerül a „Játék határok
nélkül” vetélkedő. Ezen a megmérettetésen városunk csapata a
korábbi hagyom ányokat követve Kuli Imre szervezésében és
vezényletével vesz részt augusztus végén. Mindezeket megelőzően
pedig a hónap közepén egy jelentős létszámú motoros csapat látogat
el Szlovéniába, ahol nem csupán a környék kétkerekű feltérképezését
tervezik, hanem a várossal is megismerkednek, sőt ha lehetőség
nyílik rá, a helyi motoros közösség tagjaival is összefutnak, azaz
pontosabban „összegurulnak” majd.
Mindezek mellett a városvezetés meghívást kapott szeptem
berben Besztercebányára, a városi napokra, amely egy nagyon jó
lehetőség arra, hogy az ottani újjászerveződő városvezetéssel végre
a korábbi évekéhez hasonló lendületű eg y üttmű ködést
folytathassunk.
A jövőt taglaló röpke időutazás után most vessünk egy pillantást
a jelenre. A korábbi évek hagyományait követve ugyanis városunk
idén nyáron sem maradt tengerentúli jelenlét nélkül. Ez a fajta
amerikai érintettség pedig nem csupán abból a tényből fakad, hogy
immáron április óta dolgozik nálunk Derick B. Arbaugh, amerikai
testvérvárosunk ifjúsági nagykövete, a Kognitív Hungary
alkalmazottjaként, angoltanárként és számtalan egyéb területen
aktívan részt vevő „külső szakemberként”. Dericken keresztül az
idén az egyházi Eastern Menonnite Universityről érkezett hozzánk
két diák, akik egyébként kórházi nővéri képzésben részesülnek az

említett intézmény falai között. A nálunk töltött majdnem egy
hónapos időszak pedig az egyetem által elfogadott külföldi
interkulturális tanulmányútnak minősül, amelynek keretei között
igyekeznek megismerkedni az itteni kultúrával, nyelvvel,
szokásokkal és nem utolsósorban az oktatási, és szakirányukból
fakadóan, az egészségügyi rendszer működésével.
Ennek megfelelően Derickkel egy igen sokrétű, szakmai
értelemben tanulságos, egyben szórakoztató programcsomagot
igyekeztünk létrehozni. A tanulmányi oldalra fókuszálva jártunk
kórházakban és egyéb egészségügyi intézményekben, például
idősotthonokban Dabason, valamint az ország egyéb pontjain. Itt
kell kiemelnem, hogy Molnár Balázs jóvoltából még a zentai kórház
mindenapjaiba is bepillantást nyerhettünk. Mindezek mellett pedig
kulturális és gasztronómiai élményekkel, hivatalos nyelvórákkal és
kirándulásokkal igyekszünk látogatóink számára érthetőbbé és
„emészthetőbbé” tenni a „magyar valóságot”!
Ez a program méltó folytatása az amerikai testvérvárosunkkal, a
Virginia állambeli Stauntonnal már régóta zajló kapcsolatépítési
folyamatnak, amely meggyőződésem, hogy a továbbiakban is
hasonló lendülettel folytatódik majd, tengeren innen és túl!
Azt gondolom, hogy ebben a helyzetben nem is lehet más célunk,
mint az ifjúsági nagyköveti program folytatása, valamint az
eredményeink széles körű megismertetése, ugyanis másokat is be
szeretnénk vonni a testvérvárosi kapcsolatépítés ezen stratégiájába.
Kancsár Krisztián

A TIGÁZ TÁJÉKOZTATÓJA

A Halász Móricz-kúria nyári programjai

Tisztelt Fogyasztó!

Értesítjük, hogy augusztus 31-én 7.00 órától 18.00 óráig a
földgázszolgáltatás a gázszállító-elosztó vezeték karbantartási
munkálatai miatt szünetel.
A gázmérővel felszerelt főcsapot, valamint a készülékek
elzáró csapjait szíveskedjen elzárni.
A gázberendezések ismételt üzembehelyezése csak a
szakembereink által közölt időpont után lehet elvégezni.
A gázszünettel kapcsolatban az alábbi telefonszámon
érdeklődhet: 06-53/505-724, 06-53/505-705, 06-53/505-717.
A gázszolgáltatás kimaradásáért szíves elnézésüket kérjük.
Hibabejelentés bármely napszakban: 06-80/300-300
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Amerikai vendégek látogatása az ócsai pincesoron

• Hetente szerdán Baba-mama klub 16.00–18.00 óráig
• Augusztus 15-én Horgoló Klub 16.00–18.00 óráig
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!

önkormányzati hírek

Nyugdíjasok kirándulása
Zentán
Az előző évek hagyományait folytatva, idén is sor került a dabasi
nyugdíjasklubok közös kirándulására. Ezúttal délvidéki testvérvárosunkba, Zentára utazott el közel ötven fő.
Ahogy arra számítani is lehetett a nyári kánikula kellős közepén,
embert próbáló hőségben kelt útra július 15-én egy busznyi dabasi
nyugdíjas Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester asszony és
Molnár Balázs ifjúsági nagykövet kíséretében, hogy felfedezzék a
Tisza-parti kertvárost.
A korábbi esztendőkben már volt hasonló jellegű kirándulás
Besztercebányára és Sopronba. A mostani úti cél Zenta viszonylagos közelsége miatt volt kézenfekvő. Dabas testvértelepülései közül
a 180 kilométerre délre található Zenta a legközelebbi.
A földrajzi közelséget azonban némileg felülírta a magyar–szerb
határon való vesztegelés, hiszen a nyári szabadságukra hazatérő
nyugat-európai török vendégmunkások miatt az átlagosnál közel
egy órával kellett többet várni.
A késés azonban szerencsére nem borította fel az eredetileg tervezett programot: Zentára megérkezve a dabasi nyugdíjasok elsőként szabad program keretén belül a belvárosban található hatalmas
piacot látogatták meg. Volt, aki csak nézelődött; de akadt olyan is,
aki az unokáinak szánt kisebb-nagyobb ajándékokkal megpakolva
tért vissza.

Közlemény

A 2012. évre ez év szeptember 30-ig igényelhető
a nagycsaládosok részére gázárkedvezmény
A nagycsaládosok – akik három vagy több gyermek után
részesülnek családi pótlékban – kedvezményes áron vehetik
igénybe a földgázt a 2012. évre, amennyiben erre irányuló
kérelmüket 2011. szeptember 30-ig eljuttatják a bejelentett
lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint illetékes Magyar
Államkincstár Megyei Igazgatóságához.
A kedvezmény az igénylőlap kitöltésével és a csatolt utolsó
havi gázszámla másolatával igényelhető. Társasházban
élőknek nem kell számlát mellékelni. A hiánypótlás
elkerülése érdekében a kérelmet a nagycsaládos háztartásban
élők közül annak kell benyújtania, akinek a nevére a számla
szól.
Az igénylőlapot a Kincstár postai úton megküldte az érin
tett családoknak, valamint letölthető a Kincstár honlapjáról
(www.allamkincstar.gov.hu), továbbá beszerezhető a megyei
igazgatóságoktól és a gázszolgáltatóktól is.
A kedvezménnyel összefüggő kérdések megválaszolására
a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatai, illetve a Call
Center (06-1/452-2910, 06-30/344-0045, 06-70/460-9005,
06-20/881-9535) munkatársai rendelkezésére állnak.
Magyar Államkincstár

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kulturális, közművelődési, nevelési-oktatási
rendezvények, programok támogatására

Tisztelt Érintettek!
Dabas Város Önkormányzatának Humánerő
forrás Bizottsága (HB) 151/2011. (VII. 13.) sz.
határozata alapján költségvetési kerete terhére
pályázatot ír ki összesen 1,4 millió Ft-ig.
Ezt követően a nyugdíjasklubok tagságát a zentai városházán
fogadta Sirkova Anikó polgármester asszony és Rácz Szabó László,
a községi képviselő-testület elnöke. A település elöljárói körbevezették a dabasiakat a szecessziós stílusú impozáns épületben, meséltek nekik a helyi sajátosságokról, és a vállalkozó szellemű nyugdíjasok a városháza toronyórájának ötven méter magas kilátójába is felmehettek.
Az ebédet követően a csapat ellátogatott az 1697-es zentai csata
emlékművéhez, majd egy Tisza-parti séta után a helyi múzeumban
fogadta őket Pejin Attila igazgató, aki helytörténeti érdekességeket
osztott meg velük.
A nap utolsó programpontjaként a zentai nyugdíjasklub székházában vendégül látta a dabasi szépkorúakat, ahol lehetőség nyílt a
szervezetek tagsága közti ismerkedésre, tapasztalatcserére, és egy
szerény kultúrműsor keretén belül még versszavalásra, illetve éneklésre is sor került.
Molnár Balázs

A pályázatban részt vehetnek a dabasi székhelyű nevelésioktatási, kulturális intézmények, bejegyzett oktatási, kulturális, közművelődési területen tevékenykedő civil szervezetek,
egyházak, nyugdíjasklubok, egyéni pályázók.
A pályázat beadási határideje: 2011. augusztus 31.
Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, maximálisan
elnyerhető támogatás: 70 000 Ft.
A pályázati kiírás teljes egészében megtekinthető, továbbá a
pályázati adatlap letölthető Dabas Város Önkormányzatának
hivatalos honlapjáról a ww.dabas.hu (lásd: Önkormányzat/
Pályázatok/Támogatások/ Humánerőforrás Bizottság 2011.
évi pályázatai menüpont).
Pásztor Gergely
a bizottság elnöke
2011. augusztus
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A Kossuth Mûvelôdési Központ hírei
Május 30.–június 4. között került megrendezésre a
NÉPI KÉZMÛVESSÉG – HÁROM MESTERSÉG SZAKTÁBOR. Az oktatások a Kossuth Mûvelôdési Központban és a Tájházban voltak. A szövést Petrás György
és Petrás Anna (Népi mesterségek és Mûvészetek
Szakközépiskolája) szakemberek oktatták; a kosárfonást Marcu Irén (Reménysugár Fogyatékosok Napközi
Otthona) oktatta; a fazekasságot Szente Krisztina és
Pintér Ildikó (Dabas és Térsége Kézmûves Egyesület)
fazekasmesterek oktatták.

Arany ez a sár!
Mennyire volt véletlen vagy tudatos, hogy itt, a dabasi utcát járva szemeim előtt feltűnt az a plakát, amely – többek között – fazekastábort
hirdetett, nem tudom. Azt viszont már igen, hogy nekem az az öt nap
sok pozitív élményt, megerősítést, és új távlatokat nyitott.
Közhelyes, de saját tapasztalatomon keresztül erősítem meg: az
„örök gyermek” felnőttkoromban is bennem
él. Mondom ezt, a fazekastáborban eltöltött
napok után. Az agyaggal való ismerkedés
játék volt? Összetett kivitelezést igénylő
koncentrált munka? Vagy csupán az alkotás
szabadsága, öröme volt az, ami lebilincselt a
foglalkozásokon? Mindegyikből egy kicsi,
vagy bármiképpen is történt, a dabasi
Tájházban Szente Krisztina és Pintér Ildikó
fazekasok kezei alatt formálódtam – és csoporttársaim is – ahogyan az agyag.
Számomra a kurzus több szempontból is
hasznos volt. Részben, mert az elkészült (és
a jövőben elkészülő) munkák mások számára ajándékként adhatnak
örömet, legyen az pusztán dísztárgy, de még inkább, ha az gyakorlati
funkcióval bíró népi edény, tárgy. Másrészt azért, mert nekem is örömet
adott, egyfajta belső nyugalmat és kiteljesülést az alkotás szabad folyamata. Mindezeken túl úgy érzem, hogy a bepillantás a népi fazekasság
tiszta világába emberi értékekre is tanított. Az agyagozás, főképpen a
korongozás szabadsága megmutatta, hogy a cél eléréséhez azt látni,
érezni kell, és az oda vezető úton bátornak kell lenni, ugyanakkor határok között kell maradni. Ez alkalmazkodást jelent. Alkalmazkodást a
„másikhoz”, az agyaghoz. Tolerancia nélkül – bármennyire is erőlköd-

nék – semmi más nem maradna a kezeim között, mint egy marék ragadós massza. Viszont, ha elfogadom az agyag határait, együttműködöm
vele. Ekkor magához fogad, és csodaszép dolgokra lelhetek benne.
Gyakran lélegzetet visszatartva, összpontosítva mélyedtem bele az
agyagba, együtt éltem vele a korongon. Így értem el oda, hogy a munka
végén az agyag és én, illetve mi, a csoporttársaim is kiteljesedtünk.
A díszítés egy újabb „jutalomjáték”, és
másféle, lelket megnyitó vallomása a fazekasságnak. Az írókázás, az ecsettel való dolgozás első vonásait követően ki-ki a személyiségét, hangulatát vitte fel az elkészült
munkájának díszítéseképpen. Az már csak
ráadás volt, hogy az egy hét alatt a fazekasság történetének, hazai kultúrájának megismerésén túl a csoporttársakkal való együtt
dolgozás is sok szép pillanatot adott.
Végezetül ezúton is megköszönöm a
dabasi Kossuth Művelődési Központ munkatársainak, hogy lehetővé
tették számunkra a tábort, ami rajtunk, fazekasokon kívül a kosárfonókkal és a szövőkkel volt teljes. Köszönet illeti fent nevezett fazekas
tanítóinkat is, akik türelemmel és szeretettel voltak irántunk, és úgy
tapasztaltam, hogy ilyen módon állnak mesterségükhöz is.
Azt gondolom, jó volna, ha ilyen helyi adottságok mellett, azokat
kihasználva lehetőség nyílna arra, hogy a „betekintő” tanfolyamot
követően a fazekas szakma egészét megismerhessük, sőt, fazekassá
válhassunk!			
– egy táborlakó –

Július 4–8. között került megrendezésre az „Örökmozgó” Napközis Nyári Tábor a dabasi Kossuth
Mûvelôdési Központban. A táborozók élménybeszámolója következik:

pólódíszítés nyerte meg legjobban a tetszésünket, mert mindenki
kedvére alkothatott. Pénteken az űrlények csapdáit fejtettük meg
Katával a „nagy erdőben”. Mindenki megtalálta a magának tetsző
elfoglaltságot. A fiúk fociztak, pingpongoztak. Mi lányok,
rengeteget gyöngyöztünk. Szebbnél szebb karkötőket és sok-sok
kisteknőst készítettünk.
Nagyon jól éreztük magunkat, ha lesz tábor, jövőre is ott
leszünk!!!
Köszönet a művelődési ház dolgozóinak, akik segítettek nekünk.
Örülünk, hogy együtt lehettünk veletek egy hétig!
Misek Beáta és Bettina

Kedves Margó!

Köszönetünket szeretnénk kifejezni ezzel a pár sorral, hogy részesei
lehettünk a 2011-es dabasi ÖRÖKMOZGÓ TÁBOR-nak.
A délelőtti programok érdekesek voltak számunkra. A rendőr bácsi
által létrehozott akadálypályán ügyesen bicajoztunk végig. A szerdai
napon érdekes és vicces játékokat játszottunk. A csütörtöki
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A Kossuth Mûvelôdési Központ augusztus havi programjai
NYÁRI SZÜNET:
A művelődési központ augusztus 15–28-ig zárva tart.
Újságíróklub indítását tervezzük a művelődési központban!
A klubba azokat az érdeklődőket várjuk, akik szeretnének az
újságírói, illetve a sajtószóvivői pályáról többet megtudni, ezen a
területen kívánnak elhelyezkedni, dolgozni.
A foglalkozások októbertől indulnak, hetente egy alkalommal –
igényeknek megfelelően hétfőn vagy szerdán délután – 2 545
percben.
A klubfoglalkozásokat – mely gyakorlattal is párosul – Julius
Athina újságíró-szerkesztő (Julius Athina Újságíró Tanoda)
tartja. Vendégelőadók: Sipos Jenő ezredes, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal Sajtó Főosztályának vezetőhelyettese, valamint Kis
Árpád r. százados, a BRFK XX.–XXIII. kerületi Rendőrfőkapitányság Bűnügyi Osztály, bűnüldözési alosztályvezetője,
sajtóreferens.
Klubtagsági: 14 500 Ft/fő/16 óra
Érdeklődni: Julius Athinánál, a 06-30/213-6627 vagy a
Kossuth Művelődési Központban a 06-29/360-237-es számon
lehet.
Jelentkezés határideje: 2011. szeptember 23.

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

KIÁLLÍTÁS
A Dabasi Kistérség Műkedvelő Alkotóinak
3. képző- és iparművészeti kiállítása
Kiállításmegnyitó: szeptember 10. szombat 11.00 óra
A kiállítást Zsírosné Pallaga Mária, az Ország Közepe Többcélú
Kistérségi Társulás alelnöke, Hernád község polgármestere nyitja
meg.
A zsűri által legjobbnak ítélt alkotók díjazása.
Díjalapítók: Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás, Dabas
Város Önkormányzata, Bugyi Község Önkormányzata, Újlengyel,
Galéria Alapítvány Dabas, Dabasi Fotoklub Egyesület, Kossuth
Zsuzsanna Szakképző Iskola
Közreműködnek: Harmincz Nóra, Lang Erik, Mráz Albert,
Tóth Antal
A kiállítás október 9-ig tekinthető meg H.–P.: 9.00–17.00 óráig.
Hétvégén előre egyeztetett időpontban. (Tel.: 06-29/362-545)
NYÁRI SZÜNET: A Kossuth Ház Galéria augusztus 8–28.-ig
zárva tart.

Ismét arattak a sári
hagyományôrzô csoportok
A Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport és a Rozmaring
Hagyományőrző Népdalkör az elmúlt évekhez hasonlóan idén is
részt vett a július 9-én Szarvason megrendezett aratónapon. Zenés
kísérettel, hagyományos viseleteikben vonultak fel a csapatok az
aratási területen. Az ünnepélyes megnyitót és a új kenyér szentelését követően lelkes csapatunk nekilátott a hagyományos kézi aratásnak. Senki nem maradt feladat nélkül, volt, aki kaszált, markot szedett, kötelet készített, kévét kötött, gereblyézett, aki pedig mégsem
fért hozzá a munkához, az nótaszóval gondoskodott arról, hogy az
aratás minél jobb hangulatban teljen. Dolgunk végeztével elfogyasztottuk arató reggelinket a tarló szélében és míg a jól megérdemelt
ebéd elkészült, ki-ki a hűvösben pihent vagy a kirakodóvásárt tekintette meg. A délután folyamán került sor a díjak átadására, amelyből
idén sem maradtak ki a sári csoportok. Majd színvonalas népzenei
és néptáncprogramok követték egymást a színpadon.
A reggeli munka fáradalmaival mit sem törődve aztán, késő estig
mulattak idősek és fiatalok az aratóbálban.
A Szarvasi Aratónapon a Borovenka Hag yományőrző
Néptánccsoport felkérést kapott, hogy a kunszentmártoni VII.
Hármas-Kerületi Kézi Aratóverseny kulturális műsorát színesítse.
A rendezvény a Jászság, Nagykunság, Kiskunság és más meghívott
települések arató csapatainak részvételével került megrendezésre
július 16-án. A felkérést követően rövid tanácskozás után egyöntetűen úgy döntöttünk, hogy benevezünk az aratóversenyre és ezúttal önállóan birkózunk meg az aratással.
Kilenc vállalkozó kedvű fiatal képviselte a néptánccsoportot és
vállalkozott a nem túl könnyű feladatra. Gondos, aprólékos előké-

születek után felosztottuk egymás között a munkát, és ha egy-egy
percre meg is torpantunk, próbáltuk felidézni a idősebbektől ellesett mozdulatokat és igyekeztünk a lehető legjobban helytállni a
tőlünk jóval tapasztaltabb mezőnyben.
Kitartásunk azonban meghozta eredményét, a zsűri ugyanis a
legfiatalabb csapatnak járó díjjal jutalmazott bennünket és ismerte
el szorgalmunkat, lelkesedésünket és munkánk minőségét is. A
délutáni színpadi műsorok sorában a Sári táncok c. koreográfiával
varázsoltunk jó hangulatot a kunsági településen.
A nézők közül többen kíváncsian, csodálkozva figyelték népviseletünket, és biztosak vagyunk benne, hogy megjegyezték DabasSári és a Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport nevét.
Klötzl Anikó
Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport
2011. augusztus
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Még semmi nem utal Isten leendő munkására…

ARANYIFJÚBÓL VILÁGJÁRÓ
MISSZIONÁRIUS

A világ a közelmúltban angol nyelven kiadott
kötetek révén Amerikától Ausztráliáig újra
felfedezi gróf Vay Péter munkásságát.
Életútjának azonban még számos olyan pontja van, mely a jelen és a jövő kutatóira vár. A
legnagyobb fehér foltok a gyerekkortól a
pappá szentelésig történő időszakot, majd
életének utolsó negyedszázadát, az Assisiben
töltött éveket övezik. Előző számunkból kiderült, hogy a középiskolát a pesti református
Főreálgimnáziumban végezte. Itt köttetett a
nagy barátság a 19. századvégi társas élet
vezető alakjával, Justh Zsigmonddal. Az
érettségi után, részben külföldi tanulmányaik
során, mindketten beutazták egész Európát,
sőt más földrészekre is eljutottak. Kiterjedt
levelezést folytattak a korabeli ifjúság számos
alakjával, és úti beszámolóikkal, egyéb írásaikkal támogatták a társasági élet szellemi
központjának számító Salon és Sport című
lapot. A Fővárosi Lapok képes mellékleteként
vasárnaponként megjelenő újságot Wohl
Janka (1846–1901) író, költő, műfordító szerkesztette, aki nővérével, Stefániával irodalmi
szalont tartott fenn. Budapesti szalonjukban
gyakran megfordult például az idén jubiláns
Liszt Ferenc is, Arany János pedig egyenesen
atyai jó barátjuknak számított. A következő,
fiatalabb évjáratból Justh Zsigmond és gróf
Vay Péter egyaránt a törzsvendégek közé tartozott. A Salon és Sport 1892-ben „Pastel –
ek.” címszó alatt sorozatot indított, melyben
időről időre egy-egy kortárs személyiséget
mutattak be hosszabban-rövidebben, képet is
mellékelve. A lap szeptember 18-i számának
címoldalán gróf Vay Pétert méltatta, az írás
Justh Zsigmond tollából született (a mellékelt
felvétel pedig Koller utódai műtermében
készült). Terjedelme lehetővé teszi, hogy olvasóink a lehető leghitelesebben, azaz teljes egészében megismerjék: „Egyike azon embereknek, kik a magyar vérnek becsületet szereznek
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a külföldön. Európa összes fővárosaiban, mint
a gentleman példaképét ismerik. És pedig
mint a dilettáns, a modern gentlemannek példányképét, aki nem az istállóban, hanem a
salonok parquettején találta meg a humusát.
Magas, karcsú fiatalember, vagy huszonhat,
huszonhét éves. Antinousra emlékeztető
arczél, öntudatos fellépés, hyperaffinált mozdulatok. Kitűnő lovas, de azért nem az képezi
főambitióját. Épp oly híres tánczos mint
udvarló, épp oly finom, subtilis képeket fest,
mint a milyen érdekes némajátékokat rendez,
mint a mily szellemesen ír s jól játszik.
Kiválóan udvarias, ami szerinte éppen nem üt
csorbát a férfiasságon. A legmagasabb nemzetközi társaság egyik jellegzetes alakja. Ott
lenn a Montésquiou-Fésensac, a d’Uzés és
Bra n kova n he rc z e g nők , a Pol ig n a c,
Vicomtesse de Trédern, a gróf Muirech és
Metternich herczegnők mellett említve, mint
a most anynyira felkapott dilettantismus
egyik legdivatosabb képviselője szerepel. Épp
oly otthonos a walesi heczeg, a Teck, Coburg
és Orleansi herczegek családjaiban, mint
gyóni parasztjai között. Ha a nagyvilági folytonos szórakozásba beleunt, pár hetet gyóni
szőllejében tölt, elálmodva azt a kort, a melyben az élet más volt…egészen, egészen más! A
tulfinomult s az egészen egyszerű ember
érdekli csupán, csak ezekért s ezekkel él.”
A fenti sorokból egy Európa felső köreiben
otthonosan mozgó, aktív társasági életet élő,
művelt, intelligens fiatalember képét alkothatjuk, de gyakorlatilag még semmi nem utal
Isten leendő munkására. Mint arra Dede
Franciska irodalomtörténész több helyütt is
rámutat, e tömör íráson kívül Justh Zsigmond
máshol is megformázza barátja alakját.
Nevezetesen a magyar arisztokrácia állapotát
bemutató „A pénz legendája” című regény
(1893) egyik főhősében örökíti meg gróf Vay
Pétert. Abszolút reálisan, úgy, ahogyan akkoriban ismerte: a hazai aranyifjak egyikeként.
Akinek nősülési tervei voltak, bár ez irányú
lehetőségeit az apja kezén mindössze 30-40
holdas birtokra zsugorodott szerény anyagi
háttér nagyban behatárolta. (A háttérlevelezések információi szerint egy francia kisas�szony volt gróf Vay Péter kiszemeltje, de a
felső arisztokráciához tartozó család nem
járult hozzá a frigyhez, mert más kérőnek

szánták a hölgyet. Akkoriban ez döntő szempont volt.) Útja a korszakra jellemzően akár a
dzsentri életforma felé is elágazódhatott
volna, de tudjuk jól, hogy Rómába vezetett.
Sorsa, jövője az örök városban folytatott
tanulmányai idején, 1891–1898 között a
Gregoriana Pápai Egyetemen dőlt el végérvényesen. Bár a pontos időpontja nem ismert,
maga a tény köztudott: a református Vay család sarja katolizált. Rómában teológus hallgatóként megtalálta lelki békéjét és megfogalmazódott döntése: Isten szolgája, pap (ahogyan baráti levelezésében írta: abbé) lesz. Az
itthoniak, a baráti kör és a közelebbi-távolabbi rokonok az előzmények híján nagy meglepetéssel, csodálkozva, mondhatni hitetlenkedve fogadták a hírt, de a társaság időnként
Rómába látogató tagjai sorra megerősítő
információt hoztak. Munkáját kezdettől
fogva nem helyhez kötött egyházi szolgálatban, hanem misszionáriusként tervezte, és az
ehhez szükséges képzettséget is megszerezte.
Ekkor már hét nyelven beszélt. Maga XIII.
Leó pápa figyelt fel kiváló diplomáciai képességeire, és még tanulmányai befejezése előtt
feladatokkal bízta meg. Előbb a spanyol
udvarban, majd Angliában tett eleget diplomáciai küldetésének. Az „aranyifjú” korszak
következtében a megszokottnál érettebb korban, a 34. életévében szentelték pappá, 1898.
június 16-án Esztergomban.
Valentyik Ferenc

hitélet

Egyhá z ak hírei
az alsódabasi Római Katolikus Egyházközség hírei

• Július 4–8. között lezajlott plébániánkon az első ízben megrendezett
helyi hittanos tábor. Azt hiszem, mindenki számára felejthetetlen
élmény volt. Az ifisek, fiatalok, ministránsok és sok áldozatos segítő
kéz összefogásával, az önkormányzat támogatásával nagyon kellemes
hetet tudunk eltölteni. A programok nagyon jók voltak, több gyermek a
plébánia udvarán sátorozott is.
A tábor alatt a gyermekek által készített kézműves tárgyakat kiállítottuk, így azokat is megcsodálhatták a kedves hívek, látogatók. Ezeket
aztán megáldás után július utolsó diákmiséjén a gyermekek hazavihették otthonaikba.
• Júliusban megalakult templomunk zenekara, így a diákmiséket BEAT
jellegű dalaik és zenéjük teszik még magasztosabbá. Szeretettel
várunk mindenkit a misékre.
• Augusztus 15-én Nagyboldogasszony parancsolt ünnep lesz, várunk
mindenkit szeretettel szentmisénkre.
• Augusztus 20-án ünnepi szentmise lesz, Szent István király államalapításának ünnepe.
• S zeptember 4-én a 11.00-kor kezdődő diákmise keretében VENI
SANCTE lesz, azaz kérjük a Jó Isten segítségét az új tanévvel kapcsolatosan, hozzuk el az iskolatáskákat feltétlenül, azokat is megáldjuk.
• Szeptember 11-én a diákmise után megáldjuk a kedves hívek autóit,
motorkerékpárokat, és egyéb járműveket a parkolóban.
• Szeptember 17-én előreláthatólag Benedek atyát fogadjuk híveivel
együtt, részletekről mindig a honlapon lehet érdeklődni.
• M ár most hirdetjük kedves híveinknek, hogy a hagyományunkhoz
híven jótékonysági bált rendezünk 2011. október 1-jén 19.00 órakor a
Teréz étteremben, jegyek hamarosan kaphatóak lesznek, részletekről
szintén a honlapon vagy személyesen lehet érdeklődni.
Miserendünk: csütörtök, péntek, szombat: este 19.00, vasárnap: 8.30
és 11.00 (diákmise)
Hivatali ügyintézés: csütörtök, péntek: 16.00–19.00-ig, de mobilon
az atya továbbra is elérhető.
Aktuális, naprakész információk, képek, videók, sőt már BLOG is elérhető a honlapunkon: 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.
Az ifjúsági ház (régi plébánia) augusztus 1-jétől le van zárva,
mivel omladozik!

A dabasi református Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor a templomban
• Kötetlen beszélgetések páratlan héten szombaton délután 16.00 órától a gyülekezeti házban
Gondnoki fogadóóra:
• Augusztus 22-én, hétfôn délután 17.00 órától gondnoki fogadóóra a
parókián
Vendég igehirdető
• Augusztus 14-én, vasárnap délelőtt az istentiszteleten vendég igehirdető Bárány Ágota szigetvári lelkész
Papírgyűjtés
• 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 06-29/360-228
telefonszámon!
Alkalmaink
• Augusztus 21-én, vasárnap délelőtt 10.00 órakor új kenyér úrvacsorai
istentisztelet a templomban
• Szeptember 4-én, vasárnap délelőtt 10.00 órakor tanévnyitó istentisztelet
• Szeptember 16-án, pénteken délután 18.00 órai kezdettel kórusunk
szünet utáni első próbája Inárcson az imaházban
• Szeptember 17-én, szombaton egész napos Gyülekezeti Nap a gyülekezeti házban
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár a Református Gyülekezet!
www.parokia.hu/lap/dabasi-reformatus-egyhazkozseg

A gyóni Református Egyházközség hírei
Alkalmaink:
• Augusztus 7., 11.00 óra istentisztelet a templomban
• Augusztus 14., 10.00 óra istentisztelet a templomban
• Augusztus 21., 11.00 óra istentisztelet a templomban
• Augusztus 26., 18.00 óra úrvacsorára előkészítő bűnbánati istentisztelet a templomban
• Augusztus 28., 10.00 óra új kenyérért való hálaadó úrvacsorás istentisztelet a templomban
• Szeptember 4-én tanévnyitó istentisztelet a templomban. Minden
iskolás gyermeket szüleivel együtt szeretettel várunk!
• Szeptember 11-től már gyermekistentiszteleti alkalom is 10.00 órától
párhuzamosan a felnőtt istentisztelettel. Minden hittanos óvódás és
iskolás gyermeket szeretettel várunk!
Áldásos új tanévet kívánunk a gyermekeknek és szüleiknek egyaránt!

Gyóni evangélikus Egyházközség
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)
Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit!
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Családi Nap
a Selfness jegyében

2011. július 18-án megnyitotta kapuit a dabasi Human Labor
Selfness Központ, amely Magyarország első komplex selfness szolgáltatásokat nyújtó központja. A holisztikus szemléletet valló szakembereink az egészség megőrzésében, valamint a természetes
módon való gyógyulásban nyújtanak segítséget az egyszerű betegségektől egészen az évek óta fennálló komolyabb panaszok kezeléséig.
A nyár folyamán egy kétrészes programsorozattal szeretnénk
kedveskedni a központunk számára legfontosabb célcsoport, azaz a
kisgyermekek és szüleik számára. A sorozat első része nagy sikerrel
került megrendezésre múlt hét pénteken a Bodrogi-kúriában, melynek folytatásaként augusztus végén megrendezzük a 2. Családi
Napot.

Gyógypedagógusunk, mozgásterapeutánk és gyermekpszichológusunk és az Együttműködő Kommunikációs szakemberünk segítségével olyan programokat állítottunk össze a csöppségek számára,
ahol egymással vagy a szüleikkel együtt szórakozás közben ismerhetik meg önmagukat és környezetüket. Szülőknek és gyermekeknek egyaránt érdekes utazást ígér az Együttműködő Kommunikáció
köré épülő játékos programsorozat. A programjainkon való részvétel segít az életgazdagító, erőszakmentes, együttműködő család
kialakításában és működtetésében.
A programról bővebb tájékoztatást a www.selfnesskozpont.hu/
csaladinap címen olvashatnak. A részvétel DÍJTALAN!
Időpont: 2011. augusztus 28. (vasárnap) 14.30-tól 18.30-ig
Helyszín: Bodrogi-kúria, Inárcs-park (szabadtéri program)
A programra elsősorban 2–10 éves kor közötti gyermekeket és
szüleiket várjuk, akiknek fontos a testi-lelki egészség megőrzése. A
piciknek felhőtlen játékos versenyt finom nyereményekkel, a szülőknek pedig értékes információkat kínálunk majd. A szakmai programokon részt venni nem kívánó családtagok között bográcsgulyás
főző versenyt hirdetünk.

Várjuk Önöket és a kicsiket sok szeretettel!

KORTÁRS PORTUGÁL ÉPÍTÉSZET A DABASI TRAFIKBAN
Ligetvári István építész Portugáliában járt tanulmányúton a közelmúltban, s rengeteg élménnyel és fényképpel tért vissza. Miután elmesélte személyes élményeit a Trafik Kör alkotóinak, elhatároztuk, hogy
legjobb fotóiból kiállítást rendezünk a TRAFIK-ban. A túrát az
Építész Továbbképző szervezte, s dr. Vukoszávlyev Zorán vezette,
akinek az előző évben jelent meg egy nagyszabású könyve (Szentirmai
Tamással közösen) a kortárs portugál építészetről.
Portugália kortárs építészete az 1990-es években került igazán a
figyelem középpontjába. A nemzetközi modern törekvések absztrakt
gondolkodásmódja jól összeházasítható az Ibériai-félszigeten évszázadok alatt kialakult hagyományos építészettel. Felismerve ezt, a portugál építészek egy sajátos, arra a helyre jellemző, de mégis mai építészetet hoztak létre. Mivel építészetről van szó, nagyon fontos, hogy a
gondolat magas minőségen valósuljon meg; minden részlet a helyén
legyen. A részletek látszólag egyszerűek, dísztelenségükben képesek
erőt sugározni. A portugálok felismerték népi építészetük lényét: a
szükségből építkezik. A szegénység nem szégyen, hanem adottság, ami
visszafogott, mégis érzékeny megoldásokhoz vezet.
A portugál építészet előretörését több tényező is befolyásolta: a portói haladó oktatási módszert alkalmazó építész kar megjelenése; a
SAAL-program (szociálisbérlakás-építő); az EU-integráció utáni
város- és tengerpart-rehabilitációk; az 1998-as lisszaboni világ EXPO.
A „portói iskola” nagyrészt a világhírű építésznek, Alvaro Siza
Vieirának köszönhető. Siza tervei szerint valósultak meg az építész
kar épületei, de személyiségével mint mester, meghatározta az iskola
gondolkodásmódját. „Az építészet szellemi magatartás, nem csak
szakma dolga.” (Mies van der Rohe).
A SAAL-program a maga korában úttörő szemléletével hívta fel
magára figyelmet. Az építészek úgy tervezték meg a sorházakat, hogy
bevonták a leendő lakókat is a munkába, így lerakták a közösségi tervezés alapjait. (A Trafik Kör és az Építész Mesterkurzus is ezt a tervezési
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módszert alkalmazta a Kör utca tereinek tervezésekor). Ezt a módszert egy, a hagyományos építészetet felmérő kutatás előzte meg, amely
mind a városokban, mind a falvakban arra kereste a választ, hogy
milyen a „portugál ház”, mik a portugálok igényei? Ezzel együtt helyrehozták a sérült városi szöveteket és egységesítették a városok arculatát.
Majd létrejött a portugál ház ma is érvényes típusa.
A TRAFIK-ban, Ligetvári István legjobb fotói mellett, videoanyag
is megtekinthető. A látogatók a legismertebb portugál építészekkel
interjúkat, valamint munkájukról mozgóképes anyagot láthatnak; egészen augusztus végéig. Megismerhetik például Siza lisszaboni EXPO
pavilonját, és a már említett portói Építész Kart, vagy Edouardo Souto
de Moura közelmúltban vörös betonból épült Paula Rego Múzeumát,
Cascaisban.
A portugál építészeti magatartás hazánk számára is példa lehet,
mert a portugálok nem egy külföldről importált építészetet alakítottak
ki maguknak az elmúlt fél évszázadban, hanem megmutatták, hogy
önértékeik szerint is képesek nagy dolgokat megvalósítani.
A Trafik Kör ezzel a meleg hangulatú kiállítással talán elfeledteti a
látogatókkal ezt az esős és hűvös nyarat.
Balog Ádám
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Motoros túra – Barót • Július 23–26.
Már a korábbi években is felmerült, hogy szét kellene nézni egy kicsit
Erdélyben, ám mindig más útvonaltervet valósítottunk meg. Így
jutottunk el tavaly Lengyelországba, a Gyóni Géza-emléktúránkra,
illetve a Délvidékre, le egészen Orsováig, a gr. Széchenyi Istvánemléktúrára. Idén Kárpátalján voltunk a Vereckei túrán, augusztusban pedig tervezünk egy Doberdó-túrát Szlovéniába és Olasz
országba. Ezeknek a túráknak a magyar történelmi emlékek felelevenítése, a történelmi helyek felkeresése volt, illetve lesz az elsődleges
céljuk. Persze az sem mellékes, hogy jót motorozzunk, és jó társaságban jól érezzük magunkat. A túráink szervezettségét és a jó társaságot mi sem támasztja alá jobban, minthogy nem csak Dabasról és a
környező településekről, de majdnem az ország teljes területéről is
csatlakoznak hozzánk motorosok. Júniusban, Ukrajnában 32 motorral és 3 autóval voltunk, jóval 40 fő feletti létszámmal. Amikor begördült a konvoj, az emberek integettek, mosolyogtak, bármerre is jártunk.
Hogyan is kerültünk Barótra? Amikor a Dabasi Újságban olvasható volt, hogy az önkormányzatunk panziót vesz a testvértelepülésünkön, mindjárt meglett a túra terve is. Ha már a városunknak panziója
lesz, nézzük már meg! Internet, levélváltás, foglalás. Mivel az idei kárpátaljai és doberdói túra terve már rég kialakult, így várható volt, hogy
a létszámunk nem lesz túl nagy. Azt terveztük, hogy megyünk
Barótra, jól érezzük magunkat, és majd ott eldöntjük, hogy mi is
legyen másnap a menetrend.
Így is tettünk. Kilenc motorral indultunk el Dabasról 12 fővel és
Szegeden csatlakozott hozzánk egy szekszárdi barátunk, így lettünk
tizenhárman. Mivel Szegeden volt az első megállónk, adott volt, hogy
nagylaki határátlépéssel előbb sokat gurulunk nyugatról kelet felé,
aztán délről közelítjük meg a szálláshelyünket, a baróti Derzs pan
ziót. A térkép barnás útvonalán haladva érintettük Aradot, Dévát,
Szászsebest, Nagyszebent, a Fogarasi-havasok lábánál elhaladva,
Fogarast. Csodálatos útvonal, autópálya minőségű főút. Ám a kor vívmányára, a GPS-re hallgatva, rákeveredtünk a rövidebb utat választva
a citromsárga útra Olthévíz felé, és egy örökkévalóságnak tűnt ez a 24
kilométeres szakasz, teli gödrökkel, murvával, kátyúkkal. De aztán
megint egy nagyon jó etap következett az Erdővidék tájain keresztül
Szászmagyarósig, ez ismét barna út volt, majd egy tűrhető citromsárga szakaszocska, ekkor már közel voltunk a célhoz. Ám megint a
GPS! Rávezetett minket egy fehér útra, ami összesen 15 km volt, de a
Hold felülete ahhoz képest síkvidéki táj lehet.
Az útvonaltervező szerint 682 km után megérkeztünk Barótra,
ami a valóságban jóval több volt, de kedves és barátságos fogadtatással
vártak bennünket így is. Nem érkeztünk idegen helyre, mert magyar
emberek fogadtak minket, akik ízes magyarsággal beszéltek hozzánk.
A motorokról leszállva, még el sem foglaltuk a szállást, de az érkezés örömére a táskákból előkerült egy kis szívmelegítő az ijedségre,
na és a barátságra, majd jöhetett a tusolás és a jó vacsora. A panzió
olyan „szerencsétlen” helyen van, hogy a söröző mindössze 50 méterre található tőle, így a helyi emberek megismerése végett kénytelenek
voltunk meglátogatni.
Másnap reggeliztünk, majd az égboltot szemléltük, mert először
csepegett, majd esett az eső. Azért terveztünk egy rövidebb, 200 kilométeres túrát. Meglátogattuk a Szent Anna-tavat, érintettük
Bálványosfürdőt, majd Kézdivásárhelyen fagyiztunk és süteményeztünk egyet. Onnan Nyerges-tető, Tusnád, Tusnádfürdő és vissza

Barót. Vacsorára nagyon jó krumplileves volt, valamint párolt hús
káposztával. Na persze, mivel megérkezésünkre mi bontottunk egy
kis hazai pálinkát, most a vendéglátók voltak a sorosak erdélyi szilvapálinkával. Hát nem féldeciznek az biztos! A söröző erre a napra sem
költözött messzebbre, így útba esett megint.
Harmadik nap: hosszú túra. Az útvonaltervező 455 km-t mutatott. Hát annyi meg is volt. Cél a Fogarasi-havasok, a meseszép
Transfagarasan, az ezeréves határ. Csodálatos látnivaló, felejthetetlen
élmény, és legalább 150 000 jobbos és 150 002 balos kanyar. Fent a
hegytetőn metsző szél, hideg, sok ember, juhokat tereltek az út kellős
közepén a legelők felé, juhsajt minden mennyiségben, füstöltáru, grillezett helyi finomságok és csodaszép látvány. Hogy ne ugyanazon az
útvonalon menjünk hazafelé, átmentünk egy alagúton, így átjutottunk
a hegy másik oldalára, és ott ereszkedtünk lefelé. Keresztülmentünk a
szerpentines szakaszon, számos gödrön és útfelmaráson, mígnem
megérkeztünk egy víztározóhoz, ahol megpihentünk egy kicsit. Na
de aztán siettünk haza, mert még messze van a messze. Egy barnás
útvonalon haladtunk Brassó felé, ami a térképtől eltérően olyan
kanyargós volt, hogy az ember néha bele is szédült. Egyszer csak a
mellettünk lévő sáv fél méterrel lejjebb volt, mint kellene, persze kitáblázás nélkül, de aztán megint jött a jó útszakasz, meghúztuk a gépek
szarvát, és irány Barót! Vacsora, majd búcsú a sörözőtől, vagyis az
ottaniaktól, de csak röviden, mert másnap hosszú lesz az út hazáig.
Azért, hogy az útvonal ne legyen ugyanaz, mint odafelé, minél többet lássunk a szép Erdélyből, a búcsúzkodások után Barótról északra
indultunk kifelé. Vargyason és más kisebb településen keresztül értünk
Székelyudvarhelyre, onnan Korond következett egy kis megállóval.
Továbbindulva Parajd, Szováta érintésével Dózsa Györgyön (ez is egy
településnév) keresztül kikerültük Marosvásárhelyet. Kipróbáltuk az
új autópályát egy rövid szakaszon, majd Nagyvárad felé vettük az
irányt. A Bors–Biharkeresztes határátkelőn érkeztünk meg Magyar
országra. Még egy tankolás hazai benzinből, egy kis ennivaló, és az esti
órákban baleset nélkül hazaérkeztünk.
Jól éreztük magunkat Baróton, bár ez eddig még mindenhol így
volt. Kívánom mindenkinek, hogy jusson el oda! Kedves emberek, jó
kiszolgálás fogad mindenkit. A látványosságok megtekintéséhez jó
kiindulópont lehet, ahol – nem mellékesen – magyarul beszélnek.
Kívánom a panziót működtetőknek, hogy legyen vendégük bőven, és
főleg, télen is legyen mit csinálniuk! Jó lett volna megtudni, hogy mi
lett volna a vacsora, ha maradunk még egy napot!?
Mátyus Csaba
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A Montessori Maffia,
avagy miért szükséges egy Montessori magánóvoda Dabason?

akik nemcsak, hogy otthonosan mozognak a világban, hanem egyenesen ők formálják a világot.
A lehetőség, hogy gyermekeinket Montessori szellemiségű
bölcsődei,illetve óvodai csoportba, most már Dabason is adott,
hiszen a nyár folyamán munkatársaink elvégezték a szükséges
továbbképzést a módszer bevezetéséhez családi napközis csoport
jainkba. Augusztus 26–27-én a dabasi TESCO áruházban
INGYENES Montessori játszóházzal várjuk a kicsiket, majd szeptember 2-án pénteken 16.00 órától a Tanulóház Családi Napköziben
(Passage Üzletház, 2370 Dabas, Bartók B, út. 46. A/10.) nyílt napra
hívjuk az érdeklődő szülőket. További információ és bejelentkezés:
Gémesi Andreánál a 06-20/596-4626-os telefonszámon.

A minap egy érdekes angol nyelvű cikk keltette fel figyelmemet az
interneten. A címe: „The Montessori Mafia”. A reformpedagógiai
módszeréről híres Maria Montessori és a szervezett bűnözés kapcsolata engem is érdekelt, ezért elolvastam a cikket.
Ami a rosszfiúkat illeti, csalódnom kellett, a cikkből azonban
kiderül, hogy egy 6 éven keresztül tartó amerikai kutatás során
3000 vezető beosztású, szakmájában sikeres embert kérdeztek
tanulmányaikról. A kutatás célja az volt, hogy olyan gondolkodásbeli mintákat találjanak, amelyek sikerre vitték ezeket a vezetőket.
A Montessori „maffia” tagjai ekkor sorakoztak fel: a Google alapítója, Larry Page és Sergei Brin, az Amazon megálmodója, Jeff
Bezos, a Wikipedia kitalálója Jimmy Wales, Will Wright a Sims
számítógépes játék kifejlesztője, az első amerikai „Stahl Judit”, Julia
Child és többek között P.Diddy zenész is. Mi a közös bennük?
Mindannyian Montessori oktatásban részesültek. Mi az, ami olyan
különleges ebben a módszerben?
Maria Montessori arra alapozta módszerét, hogy a gyermekek
kíváncsisága a tanulás fő mozgatórugója a korai gyermekkorban. A
pedagógusnak az a feladata, hogy támogassa, segítse a gyermeket a
tapasztalás útján, de ő maga maradjon a háttérben, és csak akkor
avatkozzon be a tanulás folyamatába, ha a gyermek tőle segítséget
kér. A fent említett kutatás bizonyítja, hogy a módszer hatásos,
hiszen sikeres, kreatív felnőttek váltak a kis Montessori ovisokból,

A KÖLYÖKSZIGET JÁTÉKTÁR ÁLLANDÓ PROGRAMJAI:
– ZENEBÖLCSI ICURKÁKNAK (6 hónapos–másféléveseknek) szerdánként 9.30–11.00 órakor
– Z ENEBÖLCSI PICURKÁKNAK (másfél–4 éveseknek)
kedden és csütörtökön 10.00–11.30 órakor
– Szeptembertől újra indul a ZENEOVI, a 3–5 éves korosztálynak, kéthetente, szombatonként 16.00–18.00 óra között.
– Illetve újdonságként a ZENE-BONA alternatív zenei készségfejlesztő foglalkozás, az 5–7 éves gyermekeknek, kéthetente,
szombatonként, 14.30–17.30 óra között.
Érdeklődni lehet a 06-20/577-8548-as telefonszámon, illetve személyesen, a Játéktárban, a Dabas,Zlinszky u. 6. szám alatt. Valamint
hamarosan weboldalunkon: www.kolyokszigetjatektar.hu

20 Dabas 2011. augusztus

sport

ÁTALAKULÓBAN
AZ FC DABAS
Szinte teljesen átalakul az FC Dabas SE játékoskerete a következő
szezonra, amely augusztus 21-én kezdődik a Dabas számára. A
tavalyi keretből nyolc játékos távozott végleg és hárman kölcsönben
szerepelnek ebben az idényben. A távozók: Halgas István, Magyar
Tamás, Csáki Norbert, Sápi Norbert, Lendvai Krisztián, Nagy
Tamás, Szentgyörgyi Róbert, Bálint Dávid. Kocsis Tamás saját
kérésére továbbra is Újlengyelben játszik, Fábri László és Farkas
Gábor pedig a Dabas-Gyón csapatát erősíti.
A távozók pótlására a megmaradó kerethez hat új igazolás történt ez idáig, és az ifjúsági csapatból is négy játékos csatlakozott a
felnőttekhez. Az érkezők: Takács Kornél (Pénzügyőr), Mojzes
Róbert, Nagy Adrián (Cegléd), Bányai Róbert, Pomper Tibor
(Solt), Manhalt Richárd (Vác). Az ifisták: Basa Richárd. Fábri
Ádám, Janicsák András, Pallchuber Péter. Murányi Kristófot a
Nyíregyházi Spartacus hívta próbajátékra, ebben a pillanatban
bizonytalan, hogy hol folytatja majd a pályafutását.
Az NB III Alföld csoport őszi sorsolása a következő:
1. forduló 2011. 08. 21.
Vasárnap 17:00
			
2. forduló 2011. 08. 27.
Szombat 17:00
3. forduló 2011. 09. 04.
Vasárnap 16:30
4. forduló 2011. 09. 10.
Szombat 16:30
5. forduló 2011. 09. 18.
Vasárnap 16:00
6. forduló 2011. 09. 25.
Vasárnap 16:00
7. forduló 2011. 10. 02.
Vasárnap 15:00
8. forduló 2011. 10. 09.
Vasárnap 15:00
9. forduló 2011. 10. 15.
Szombat 14:30
10. forduló 2011. 10. 23.
Vasárnap 14:30
11. forduló 2011. 10. 30.
Vasárnap 13:30
12. forduló 2011. 11. 06.
Vasárnap 13:30
13. forduló 2011. 11. 12.
Szombat 13:30
14. forduló 2011. 11. 20.
Vasárnap 13:00
15. forduló 2011. 11. 26.
Szombat 13:00

FC DABAS–VÁRFÜRDŐ-GYULAI
TERMÁL FC
MONOR SE–FC DABAS
FC DABAS–SZOLNOKI MÁV FC
PILIS SPORT–FC DABAS
FC DABAS–JÁNOSHIDA SE
FC DABAS–HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FC
DUNAHARASZTI MTK–FC DABAS
FC DABAS–SZARVASI FC
TÖKÖL VSK–FC DABAS
FC DABAS–TÁPIÓSZECSŐ FC
ÜLLŐ SE–FC DABAS
FC DABAS–KECSKEMÉTI TE

DÍJUGRATÁS
Július 30-án az Equina Lovasfarm szervezésében díjugrató versenyt
rendeztek Ócsán. A versenynapon 8 versenyszám került lebonyolításra, ahol összesen 101 ló és 87 lovas mérte össze tudását.
A csapadékos időjárás ellenére a versenypálya talaja kifogástalan
volt. Pályára lépett a Szervál Sport Egyesület versenyzője, Lovestyán
Rita is új lovával, Beával. A páros április óta dolgozik együtt, és ez a
verseny volt első közös megmérettetésük.
A B/2-es versenyszám 110 cm-es magasságon, hiba-idős elbírálással
zajlott, ahol a páros hibátlan lovaglással 74,18 mp-es időeredménnyel a
10. helyet szerezte meg. A B/3-as versenyszám 120 cm-es magasságon,
egyszeri összevetéssel került megrendezésre. A páros az alappályán és
az összevetésben is hibátlan, precíz lovaglással, 47,39 mp-es időeredménnyel a 3. helyen végzett.
Ez a versenynap nagyszerű
bemutatkozás volt a párostól, és
méltó visszatérése volt a lónak,
hiszen kétéves kényszerpihenőre volt ítélve.
2009-ben Mezőhegyesen
k e r ü l t me g re nd e z é s re a
Tenyészverseny, melyet hatalmas vihar sújtott. Több ló elpusztult,
rengeteg személyi sérülés és anyagi kár keletkezett. Bea is sérülten
érkezett az üllői állatkórházba, de ma már egészségesen és jó formában készül a versenyekre.

Pusztai futás kánikulában
A Hortobágyi sportfesztiválon hőmérsékleti rekord született: 38 fokos
kánikulában indult a verseny, és rekord létszámú versenyző nevezett az
eseményre a magyar pusztán, a szürke marhák között.
Kánikula ide vagy oda, a rajt környéki pillanatok olyanok voltak, hogy
azokért érdemes futóversenyre járni. A félmaratoni indulók három, a
később bekapcsolódó 14 kilométeres távon futók kettő, míg a 7 kilométer teljesítői egy kört futottak Hortobágyon. A forróságban valószínűleg
nem a legjobb időeredmény elérése volt a cél a futók többsége számára,
hanem a biztos célba érkezés.
Az indulók 25%-a úgy döntött, hogy 1 vagy 2 körrel korábban fejezi
be a félmaratont vagy a 14 kilométert. Sokan bele is gyalogoltak, azaz
hozzáigazították a teljesítményüket a körülményekhez.
Július 8-án a dabasiak közül 6 futó vett részt az eseményen: Zsigmond
Imre, Gombkötő Csaba, Gál Tibor, Pongrácz Tünde, Jarábik Márta.
Mindenkinek gratulálunk, aki ott volt!
„A legjobb módja egy rossz eredmény kitörlésének, ha egyáltalán
nem is gondolsz rá, és nem kérdezed magadtól folyton, hogy mi lett
volna, ha? A jó eredmények mindig felülírják a rosszakat.”
J. M.

INDOTEK CSEPEL FC–FC DABAS
FC DABAS–MAKÓ FC
TISZA VOLÁN SC SZEGED– FC DABAS
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Férfi kézilabda
Interjú Szilágyi Zoltánnal, az ifjúsági és a felnôtt csapat edzôjével
A 2010/11-es bajnoki szezont a felnôtt csapat a második, az ifjúsági csapat a harmadik helyen zárta. A szurkolók nevében is gratulálok hozzá!
– Történt-e változás a csapatban?
– Komoly változások ebben az évben sem voltak. Négy játékos távozott a csapattól. Kende Péter visszavonult, abbahagyta az aktív játékot,
bár, ha az év során a belső védőink, Horváth Ferenc, Burik Máté vagy
Bak Máté megsérülnének, számíthatunk rá. Nagy Levente a
Százhalombatta csapatához igazolt, Gyurkó Dávid pedig Albertirsán
folytatja pályafutását. Szandhofer János egy évet Németországban fog
tölteni, ott is játszani fog. Két új játékost igazoltunk nemrég. Bodorovics
István (30) a Tököl csapatától jött, róla tudni kell, hogy egy igazán jól
védekező, nagyon jó mentalitású, mindig győzni akaró játékos.
Elsősorban védekezésben, de támadásban is lehet használni, a belső
három pozícióban. Gigler István (30) érkezett még hozzánk, őt Gyurkó
Dávid helyére, tehát jobbszélre igazoltuk. Játszott az NB I-ben a
Fradiban és NB I/B-s csapatokban is, és híres arról, hogy nagyon jól
használja ki a ziccereit.
– Az NBI/B keleti csoportjában mit tudhatunk az ellenfeleinkről?
– Elég nagy változás van ebben a csoportban. Az NB II-ből feljutó
csapatok a Gyöngyös II, a Lajosmizse és a Hajdúnánás. Nyíregyházán
sokáig kérdéses volt, hogy tudják-e vállalni az indulást, de végül vállalták. A két kieső csapat, az FTC II és a Balassagyarmat, mégsem esett
ki. Úgy gondolom, hogy két részre fog szakadni a bajnokság.
A mi riválisaink a ceglédiek, akik ellen mindig kemény mérkőzé
seink vannak. A Törökszentmiklós megerősödött, sok játékos ment
oda. A Balmazújváros csapatáról azt hallottam, hogy jelentős anyagi
támogatásban részesültek és sok játékost igazoltak. Az Ózdot sem szabad elfelejteni, tavaly új csapat formálódott náluk, így idén biztos, hogy
számolni kell velük. A Békésben válogatottat és NB I-et is megjárt játékosok vannak, és biztos, hogy jelentős játékerőt fognak képviselni. Úgy
hiszem, hogy a Dabast is ide sorolva, ezek a csapatok kerülhetnek az
első hatba.
– Az elmúlt évek sikerei után mi a célkitűzés a bajnokságban?
– Ha úgy nézzük, hogy két évvel ezelőtt harmadikak, tavaly másodikak voltunk, akkor mondhatnám azt, hogy csak az első hely az elfogadható, de ez azért nem így van. Nekünk tavaly nagyon jól összejöttek
a dolgok. Nem voltak komoly sérüléseink, fő riválisunk, a Miskolc a
bajnokság felénél visszalépett és a sorsolásunk is nagyon kedvező volt,
tavasszal nyolc hazai mérkőzést játszhattunk. Természetesen a csapat
keményen megdolgozott ezért a második helyért. Nyugodt lelkiismerettel mondhatom, hogy az első négyben szeretnénk benne lenni.
Titkon remélem, hogy megint érmet szerzünk, de az majd a bajnokság
vége felé fog letisztulni, hogy hányadik helyért fogunk játszani.
– Az ifjúsági csapatnál történt-e változás?
– Az ifjúsági csapatnál minden évben történik változás. 1991-es
születésű játékosaink, Újvári Gergő, aki azt gondolom, hogy az NB I/B
ifi csapat egyik legjobb játékosa volt, Kiss Gergő, aki év közben sérülések és munkahelyi elfoglaltságok miatt abbahagyta a kézilabdát, de
amikor segítség kellett, akkor jött és segített, Kovács Sándor, aki bal-

22 Dabas 2011. augusztus

kezes jobbszélsőként igen gólerős volt, valamint Váczi Norbert, a
második számú kapusunk, kiöregedtek az ifi mezőnyből. Bruszt Erik
kapusunk Kecskemétre igazolt. Tehát egy teljesen új arculatú csapattal
fogunk nekivágni a bajnokságnak. Kiss Attila év közben keresztszalagszakadást szenvedett, de mostanra újra edzésre jár, így rá ismét számíthatok. Nem is annyira az eredményesség, inkább a fiatalok fejlődése
most a legfontosabb, és biztos vagyok benne, hogy akik a távozók helyébe lépnek, meg fogják állni a helyüket.
– Az ifjúsági csapat hogyan készül az őszi szezonra?
– Szeptember 4-én egy négycsapatos tornánk lesz itt Dabason, ahol
az FTC II., a Cegléd, valamint a Törökszentmiklós ifi csapata fog részt
venni. Körmérkőzéses rendszerben fogjuk lebonyolítani 2520 perces
mérkőzésekkel. Aki tud, jöjjön el és szurkoljon a fiúknak.
– Csapataink mikor játsszák az első hazai mérkőzésüket?
– Szeptember 11-én vasárnap, 18.00-kor a felnőtt, 16.00-kor pedig
az ifjúsági csapatunk játszik a Hajdúböszörmény csapata ellen. A
Hajdúböszörmény tavaly nem szerepelt túl jól, de nem tudom, hogy
mennyit erősödtek. Semmiképpen nem szabad lebecsülni őket, az első
mérkőzés mindig nehéz, mindig bizonyos feszültség van a játékosokban.
Remélem, sokan kilátogatnak és biztos hazai győzelmet várok majd.
A bajnokság további mérkőzéseit megtalálják az Egyesület honlapján
(www.dabashandball.hu ) Minden szurkolót sok szeretettel várunk a
csapat mérkőzéseire.
Sikeres és sérülésmentes bajnokságot kívánok!
Tunner Zsuzsa
Ahogyan júniusi számunkban megígértük, beszámolunk
utánpótláscsapataink eredményeiről:
A DABAS VSE KC utánpótláscsapatai a 2010/11-es bajnoki
évben is számos tornán és kupán vettek részt.
Az ERIMA bajnokságban U8-as, U9-es és U11-es csapatunk
a megyei, U10-es és U13-as csapatunk a régió döntőig jutott.
U12-es és U14-es fiúk viszont bejutottak az ország legjobb
16 csapata közé.
A Pest Megyei Kézilabda Szövetség által kiírt bajnokságban
is részt vettek csapataink. Az U12-es és U14-es csapatunk egyaránt ezüstérmet szerzett. Gratulálunk a fiúknak!
Békés Anita
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Dabasiak, kalandra fel! Fedezzék fel Székelyföldet!

Miért is érdemes Barótra menni?

Elsősorban azért, mert a hosszú utazás után
úgy érezzük, hogy hazaérkeztünk. Nemcsak
azért, mert ténylegesen is a városunk tulajdonában lévő panzióban szállhatunk meg, hanem
azért is, mert – az élő testvérvárosi kapcsolatnak köszönhetően – a helyiek számára ismerősen cseng Dabas neve. Ha pedig már ott
vagyunk, akkor elindulhatunk felfedezni a
várost, illetve a környéket. A program megtervezésében természetesen segítséget nyújt a
panzió vezetője, aki úgy ismeri a környéket,
akár a tenyerét.

Kedvcsinálónak álljon itt néhány nagyszerű lehetőség:
• Baróton található az Erdővidék múzeuma,
ahol a helytörténeti kiállítás mellett egy 2 és
fél millió éves, szinte teljes épségében megmaradt masztodon (őselefánt) csontváza látható, amely 2008 júniusában a közeli lignitbányából került elő.
• Kisbaconban a magyar meseirodalom legnagyobb alakjának, Benedek Eleknek a szülőházában kapunk tanulságos tájékoztatást
Elek Apó életéről. Az emlékház közelében
egy ma is használatban lévő családi vízimalom várja az érdeklődőket.
• Kisbacontól néhány kilométeres vadregényes,
de (autóval is) jól járható úton közelíthető
meg az újjáépített bodvaji vashámor (kohó),
amelyben Gábor Áron az első ágyúkat öntette az 1848–49-es szabadságharc idején.

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.

• A Bibarcfalván átvezető úton finom borvízforrás várja a szomjazókat. A falu központjában, a hatszázéves templom falán 15. századi
Szent László-legenda jelenetsor látható.
• Baróttól mintegy 15 kilométerre található a
Vargyas folyó völgye, a barlangok és legendák
vidéke. A négy kilométeres szorosban függőhidak, fantasztikus formájú természeti képződmények és természetes fürdőhelyek várják
a kirándulókat. A 125 feltárt barlang közül
az Orbán Balázsról elnevezett barlang 1527
méter hosszú és 15 denevérfajnak ad otthont.
Az alábbi linken képeket és információkat talál
a panzióról: http://www.dabas.info.hu/index.
php?option=com_content&view=category&la
yout=blog&id=191&Itemid=267
Akinek kedve támadt Barótra utazni,
részletes információért forduljon a
Po l g á r m e s t e r i H i v a t a l b a n N a g y
Viktóriához (telefon: 06-29/561-254),
vagy közvetlenül a panzió vezetőjéhez,
Józsa Vilmoshoz, a 0040-724-332-310-es
telefonszámon!

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

A Duna–Tisza-csatorna déli oldalán,
Bugyi–Dabas–Dunaharaszti térségben, deponált
földanyag (vegyes, kevert föld – homokos kavics)
helyi kitermeléssel,
területrendezési kötelezettséggel eladó.
Mennyisége:
minimum 100 000 (egyszázezer) m3,
szakaszos elhelyezkedéssel.

Kiss Krisztián, 06-30/275-8402
2011. augusztus
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