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Szent István napja Sáriban

Fotók: Karlik Dóra

Dabas Város Önkormányzata augusztus 20-án 18.00 órakor tartotta Szent István-napi ünnepségét a sári Faluház elôtti téren. A rendezvény a Sári Napok címû városrészi programsorozat
részeként zajlott le.
A Himnusz és a polgármesteri köszöntô elhangzása után sor került a Napsugár Óvoda Margaréta csoportja és a Rozmaring Hagyományôrzô Népdalkör közös mûsorára. Az ünnepi megemlékezésben részt vettek a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a Szent János Katolikus
Általános Iskola diákjai.
A kenyéráldás ceremóniáját idén Pásztor Gyôzô kanonok, a sári római katolikus egyházközség plébánosa celebrálta. A rendezvény a Bazsalicska Citeracsoport és a Rozmaring Hagyományôrzô Népdalkör mûsorával folytatódott. A mûsor záróakkordja a jubiláló népdalkör
köszöntése volt. Kôszegi Zoltán polgármester és Saligáné Bózsik Anna, a Sári Szlovákok Egyesületének elnöke méltatással és ajándékkal köszöntötte a Rozmaring Hagyományôrzô Népdalkört, fennállásának 10. évfordulója alkalmából.
A rendezvény fellépôi megkóstolhatták az idei ország tortáját, amelyet Bor Imréné cukrászmester ajánlott fel az ünnep tiszteletére.
A program utcabállal folytatódott, majd 22.00 órakor tûzijátékkal zárult.
Szerk.

Újabb 20 km-es kerékpárúra
Ebben az évben már másodjára kerekeztünk közel 20 km-es távot 20 esztendôs
városunkban, 2009. augusztus 14-én,
szerencsére esô nélkül.
Az elsô kerékpártúra sikerén felbuzdulva hirdettünk újabb kerekezést Dabason a Kisdabasért Egyesülettel együttmûködve. A helyi televíziók és a Rádió
Dabas hirdetéseire, valamint a korábbi
résztvevôknek küldött meghívók hatására több mint 150-en elfogadták meghívásunkat, hogy egy teljesen új útvonalon
járjuk be városunkat. A konvoj este fél
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hatkor indult útnak Gyón irányába, ahol
a gyóni evangélikus templomkertben a
gyülekezet tagjai és a Gyóni Géza Nyugdíjas Klub közösen látták vendégül jobbnál jobb süteményekkel az éhes kerékpárosokat. Innen utunk számos gyóni utca
érintésével Dabasi-Szôlôkbe vezetett a
Civil Közösségi Házhoz, ahol az intézmény munkatársa és a Bátki János Nyugdíjas Klub tagjai fogadták a résztvevôket.
Az ízletes gyümölcsök elfogyasztása után
a szôlôsi templom érintésével indultunk
útnak az Öregországút irányába, majd az
Alsó- és Középszékes dûlôk közötti földúton érkeztünk vissza a városba. A Szent
István téren Kôszegi Zoltán polgármes-
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Rétes-utca

A Sári Napok keretében negyedszer is
megrendeztük a „rétesfesztivált”. Most
már mondhatjuk, hogy a 2006-os rétesutca egy sikeres rendezvénysorozat kezdetét jelentette. A hagyománytisztelet és a
vendégszeretet erôs közösségformáló erô,
amire a sáriak mindig képesek – hiszen
most is ezt bizonyították. Jó hozzáállással,
egy kis akarattal, lehetôségük szerint felvállalt pluszmunkával színesítették hétköz-

napjainkat, erôsítették közösségünket,
öregbítették Sári és az egész városunk hírnevét.
Huszonegy csoport készítette a híres sári rétest, mindegyik saját ízvilága szerint.
Készült túrós, almás, szilvás, meggyesdiós, káposztás és elôször jelent meg újdonságként a rizses rétes, amelynek nagy
sikere volt.
Alternatív programokat is kínált a sári
Tájház és Rétesház környéke, ahol kézmûves sátrak várták a kilátogatókat, a gyermekek számára állatsimogató, lovas kocsikázás lehetôsége, valamint a Tájház megtekintése volt adott. A Rétesház pedig a
maga kínálatával fogadta a mesés ízekre vágyó vendégeket.
Összességében ismét egy értékes, szép
napunk volt, ahol gyerekek, barátok, ismerôsök találkozhattak, idôsek örülhettek
egymásnak, az idelátogatók pedig élvezhették a „híres sári rétes” változatos ízeit.
Az ünnepi mûsor keretében Kôszegi
Zoltán polgármester méltatta a rendezvényt. A színpadon változatos programok

ter, aki maga is végigtekerte a távot, köszöntötte a résztvevôket, valamint méltatta a kezdeményezést.
Végül a regisztrált kerékpározók között kisorsoltunk egy értékes kerékpáros
csomagot. A sorsolásra a túra legidôsebb,
már nyolcadik évtizedében járó, szôlôsi,
Hefler Istvánné Vilma nénit kértük fel,
aki szerencsésen kihúzta több mint 120
kártyából a saját regisztrációs lapját. De
természetesen senkit sem engedtünk el
ajándék nélkül, így minden résztvevô
fényvisszaverô karpánttal, müzliszelettel
és remélhetôleg számos jó élménnyel
térhetett haza.
Örülünk, hogy egészségmegôrzô, ke-

rékpáros programunkra ismételten számos nemzedék ellátogatott, hogy Dabas
minden városrészét végigkerekezve megerôsítsék városunk közösségét.
Köszönettel tartozunk mindazoknak,
akik munkájukkal, segítô felajánlásukkal
hozzájárultak a rendezvény sikerességéhez!
Egyben szeretettel invitáljuk Önöket a
Dabasi Napok keretében megrendezendô újabb 20 km-es biciklitúránkra!
Tekerjünk együtt az egészséges Dabasért!
Feldman László
az Alpolgármesteri Kabinetiroda
munkatársa

A mi Rétesházunk
Ha egyszer sári rétest kívánnál
Állj meg a Mánteleki utcánál!
Itt találod a Rétesházat,
S bizony eltáltod a szádat.
Nem süt ilyet a látványpékség,
S ehhez nem fér semmi kétség.
Káposztás, túrós, meggyes vagy mákos
Az íze mindenkinek egyformán csábos!
Térj be hozzánk te kedves vendég
Mielôtt Dabasról tovább mennél!
Bukóvszki Józsefné Piroska

szórakoztatták a közönséget, ahol többek
között fellépett a Presso Band, a Dance
Band, a Kéknefelejcs és Szederinda Citeracsoport. A nap nagyon jó hangulatú utcabállal ért véget.
Szeretnénk ismételten megköszönni a
vállalkozások, a Dabastej Kft., az ócsai malom, Kulcsár László és az Alsónémedi és
Vidéke Takarékszövetkezet nagylelkû támogatását, az ügyes kezû asszonyoknak és
segítôiknek a munkát és a finom réteseket.
Újvári Miklósné
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TESTÜLETI HÍREK
Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete 2009.
augusztus 11-én rendkívüli ülést tartott, ahol elfogadta a
dabasi hallgatóknak adható tanulmányi ösztöndíjról szóló rendelet módosítását, miszerint a pályázók szeptember 30-ig
nyújthatják be pályázatukat.
A Képviselô-testület egyhangúlag elfogadta a városfejlesztési és
városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatokról szóló 39/2009
(08. 11.) rendeletet. A testület a DASZOFE Nonprofit Kft.-t jelölte
ki a városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok lebonyo-

lítására, s egyben felhatalmazta a kft. ügyvezetôjét a megfelelô
szakemberek alkalmazására.
A döntéshozók a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelôintézet
kiviteli terveivel kapcsolatban lefolytatott közbeszerzési
eljárást eredményesnek nyilvánították, és az eljárás
nyertesének a PIRATON Építôipari Szolgáltató Kft.-t (1082
Budapest, Harminckettesek tere 6/D) hirdették ki.
A testület felhatalmazza a polgármestert a Dabas TV városi
televízió folyamatos mûködtetése tárgyában létrejött szerzôdés
módosításának aláírására.
Dr. Kozák Beatrix

BURSA HUNGARICA
Felsôoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2010
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer a hátrányos helyzetû,
szociálisan rászoruló fiatalok számára kívánja elérhetôvé tenni a
felsôoktatásban való részvételt.
Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezô, hátrányos szociális helyzetû
felsôoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidôn belül, teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezô alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezô mesterképzésben,
egységes, osztatlan képzésben vagy felsôfokú szakképzésben
folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2009 szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdô hallgatók is.
A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezô, hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2009/2010. tanévben utolsó éves, érettségi elôtt álló középiskolások; vagy
b) felsôfokú diplomával nem rendelkezô, felsôoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2010/2011. tanévtôl kezdôdôen felsôoktatási intézmény
keretében teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményezô alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsôfokú szakképzésben kívánnak részt
venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban,
akik 2010-ben elôször nyernek felvételt felsôoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2010/2011. tanévben ténylegesen
megkezdik.
Nem részesülhetnek Bursa támogatásban a katonai, illetve
rendvédelmi felsôoktatási intézmények katonai, illetve rendvédelmi képzésben részt vevô hallgatói, és a középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsôfokú szakképzésben részt vevô
tanulók.
Mind az „A” típusú, mind a „B” típusú pályázatra jelentkezni szándékozók pályázatukat Dabas Város Polgármesteri Hivatalában (2370 Dabas, Szent István tér 1/B) hozzáférhetô pályá-

zati ûrlapon kötelesek benyújtani. A pályázati ûrlap mellé kötelezôen csatolandó dokumentumok, igazolások:
• „A” típusú pályázathoz a hallgatói jogviszony-igazolás eredeti példányban, „B” típusú pályázathoz tanulói jogviszonyigazolás (iskolalátogatási igazolás), amennyiben a pályázó
érettségi elôtt áll,
• a pályázóval egy háztartásban élôk havi nettó jövedelmérôl,
amennyiben a pályázó önfenntartó a pályázó havi nettó jövedelmérôl szóló igazolás (kereseti kimutatás), Tbj. megállapító határozata e jogcímen folyósított ellátásokról. Egy háztartásban élôk: a pályázó állandó lakcíme szerinti lakásban életvitelszerûen együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási
hellyel rendelkezô személyek,
• hallgatói jogviszony igazolás a felsôoktatási jogviszonnyal
rendelkezô testvérrôl,
• születési anyakönyvi kivonat, vagy iskolalátogatási igazolás az
eltartott kiskorúakról,
• gyámhatóság vagy bíróság jogerôs döntése az egyedül nevelés
tényérôl,
• a családban esetlegesen elôforduló munkanélküliség igazolása,
• a családban esetlegesen elôforduló tartós betegség, fogyatékosság, rokkantság igazolása,
• igazolás, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó házas,
gyermeket nevel, szülei elváltak, különváltak, a pályázó árva,
félárva, állami gondozott, gyámolt,
• felsôoktatási intézmény igazolása a kollégiumi igény elutasításáról,
• albérleti szerzôdés az albérletben lakás esetén,
• utazási költséget igazoló hivatalos számla, amely az utazás
idôtartamát és távolságát is igazolja.
A pályázatok („A”/„B” típus) benyújtásának határideje:
2009. október 30.
Amennyiben a hallgató egy idôben több felsôoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsôoktatási in2009. szeptember
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tézményben részesülhet támogatásban, amellyel elsôként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsôoktatási intézmények
szerzôdése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon
nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittantanár – két
szakos képzés esetében a hallgató az állami felsôoktatási intézmény részérôl kaphat támogatást.
Felhívjuk a 2010. évi fordulóban „B” típusú ösztöndíjra
pályázók figyelmét, hogy a felvételi értesítô másolatának
megküldésével kötelesek írásban az Oktatási és Kulturális
Támogatáskezelô Igazgatósága részére bejelenteni, hogy a
2010/2011. tanévben melyik felsôoktatási intézményben kezdik meg tanulmányaikat. Továbbá a pályázók kötelesek írásban nyilatkozni arról, hogy a 2010-es felvételi évet megelôzôen nyertek-e felvételt a felsôoktatási intézménybe. Az a
pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az
ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következô évi
fordulójából kizárható.
Felhívjuk azoknak a „B” típusú ösztöndíjasoknak a figyelmét, akik 2006-ban váltak jogosulttá az ösztöndíjra, hogy az
ösztöndíj folyósításának idôtartama 2008/2009. tanév 2. félévével lezárult. A 2010. évi forduló keretében „A” típusú ösztöndíj
iránti kérelmet nyújthatnak be, ha az „A” típusú ösztöndíj pályázati kiírásában meghatározott feltételeknek megfelelnek.
Azoknak az ösztöndíjasoknak a jogosultságát, akik 2007-ben,
2008-ban vagy 2009-ben nyertek „B” típusú ösztöndíjat, Dabas
Város Önkormányzata felülvizsgálja: A felülvizsgálathoz kötelezôen csatolandók a fentiekben megjelölt dokumentumok,
igazolások. Felhívjuk a figyelmet, hogy a felülvizsgálatban való
részvétel, a szükséges igazolások benyújtása kötelezô!

Az igazolások benyújtásának határideje:
2009. október 30.
A pályázatok és az igazolások benyújtásának helye: Dabas Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalának Oktatási és
Ifjúsági Szolgáltató Irodájában, illetve 215-ös számú irodájában
(2370 Dabas, Szent István tér 1/B).
A beérkezett pályázatok elbírálásának határideje:
2009. november 23.
A pályázók az ösztöndíj odaítélésével kapcsolatban 2009. december 4-ig értesítést kapnak.
Az „A” típusú ösztöndíj idôtartama 10 hónap, azaz két egymást követô tanulmányi félév: (Folyósítás: 2009/2010. tanév II.,
illetve a 2010/2011. tanév I. félévében.)
Az „B” típusú ösztöndíj idôtartama 3✕10 hónap, azaz hat
egymást követô tanulmányi félév. (Folyósítás: 2010/2011. tanév, 2011/2012. tanév, 2012/2013. tanév.)
További információt az Oktatási és Ifjúsági Szolgáltató Irodában, a pályázati ûrlaphoz mellékelt pályázati kiírásban, illetve a 29/561-264-es, illetve a 29/561-267-as telefonszámokon
szerezhetnek a pályázók.
A pályázatok elbírálására a Dabas Város Önkormányzatának
44/2008. (IX. 18.) számú a „Bursa Hungarica” Felsôoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól
szóló rendelete alapján kerül sor.
Garajszki Gábor jegyzô

Fejlesztések, felújítások városunkban

Fotók: Karlik Dóra

Elkészült a dabasi Vásártér új kerítése. A szeptemberi vásárra érkezô közönség az újonnan elkészült
kapukon keresztül tudja megközelíteni a helyszínt. A parkolási rendben pillanatnyilag nincs
változás. A megújult Vásártér ünnepélyes átadására szeptember 23-án, szombaton 10.00 órakor kerül sor a fôkapunál. Dabas Város Önkormányzata
szeretettel vár mindenkit a megnyitóra.
Az Új Bóbita Óvoda (Szent István út, Vasbolttal szemben) kivitelezése jelenleg a belsô gépészeti, elektromos és szigetelési munkálatok végzésénél tart. Ezzel egy idôben elkezdôdött az
oromfalak külsô szigetelése is.
A Szent János úti Napsugár Óvoda bôvítése
jelenleg a festési és az elektromos szerelési munkálatok fázisában van. Az intézmény ünnepélyes
átadására a XI. Dabasi Napok keretében, szeptember 25-én 15.00 órakor kerül sor.
A Térségi Integrált Szakképzô Központ (József Attila u. 7.) pályázati pénzbôl megvalósuló
bôvítési munkálatai jelenleg a födém és koszorú
kialakításának fázisába léptek.
Városüzemeltetési Osztály
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Az „Ereco”-történet vége
Visszalépett a „fémhulladék-feldolgozó és hulladékautó-elôkezelô
üzem” megvalósításától az Ereco Zrt. Ez a nyúlfarknyi hír valószínûleg rövidre zárja azt a már-már gorombaságig fajuló vitát,
amelyet a cég megjelenése okozott Dabason.
Mint bizonyára sokak számára emlékezetes, az Önkormányzat július 6-án népszavazást írt ki, amelyben gyakorlatilag a
helyi lakosok kezébe adta a döntés jogát arról, megépüljön-e az
üzem az Öregországúton, vagy sem.
Mint ilyen esetekben szinte minden alkalommal, most is voltak támogatói és ellenzôi a beruházásnak. Az önkormányzati
képviselôk többsége elsôsorban a város számára elengedhetetlen
bevételek növelését és új munkahelyek teremtését remélte, ezért
támogatólag lépett fel. Természetesen alapvetés volt, hogy a beruházásnak a környezetre semmiféle káros hatása nem lehet. Az
ellenzôk elsôsorban a beruházás – általuk feltételezett – környezetszennyezô hatását emelték ki. A népszavazást fórumok, televíziós viták, különféle hangvételû és stílusú sajtócikkek, szórólapok elôzték meg. Mindezek ellenére a népszavazás az alacsony
részvétel miatt érvénytelen lett, a cég megkezdhette a különféle
hatástanulmányok elkészíttetését, az engedélyek beszerzését.
Azonban a gazdasági válság közbeszólt. Például a tavaszi
80 forintos nyersvas kilónkénti ára a gépjármûvek iránti kereslet
visszaesésének következtében visszaesett 16 forintra. Ez, és még
egyéb okok vezettek a bevezetôben említett visszalépéshez.
Vagyis, nagy valószínûséggel az már nem fog kiderülni, kinek
volt igaza a vitában. A beruházás ellenzôinek vagy támogatóinak.
Az azonban sajnos következmény, hogy mitôl esik el a város.
Egyszeri 200 000 euró (kb. évi 55-60 millió forint) településfejlesztési támogatástól. Évente kb.: 100 millió forint iparûzési
adótól (amennyiben a magyar kormány, országgyûlés „jóvoltából” marad ez a tétel az önkormányzatok költségvetésében). Tíz
éven át 40 000 euró (kb. évi 10-12 millió forint) sporttámogatástól. Új munkahelyek létesítésétôl, a terület mielôbbi infrastrukturális fejlesztésétôl (víz, kerékpárút).
Szandhofer János

Nyelvtanfolyam

A Felsô-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében nyelvtanfolyamot indítunk angol, német és
spanyol nyelven.
A képzést szintfelmérô teszttel indítjuk, majd a teszt
eredményétôl függôen, tudásszintek szerinti csoportokba rendezôdve kezdôdik a tanfolyam.
A tanfolyamokat heti 2✕2 órában angol, spanyol, német nyelven indítjuk, kiscsoportos foglakozások keretében a jelentkezôk igényeinek megfelelôen, kezdô és
haladó szinten egyaránt.
A tanfolyam idôtartama:
2009 októberétôl 2010. május 31-ig.
A képzésen való részvételt 1250 Ft/óra
A képzésen résztvevôknek a BERGMAN Nyelviskola
kihelyezett nyelvvizsgát szervez a következô évtôl
kezdôdôen.
A csoportok indítása: 2009. október 1.
Jelentkezés és további információ:
Jeszenszky Ágnes programkoordinátor
Felsô-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
2370 Dabas, Szent István u. 67.
Tel.: 06-29/562-680, 06-20/588-3373
E-mail: jeszenszky.agnes@leaderkontakt.hu

Sári baba kiállítás
Mráz Mátyásné Vera néni babáit elsô ízben a Magyarországi Szlovákok Napján rendezett kiállításon tekinthették meg az érdeklôdôk a
sári Faluház kiállítótermében. A gyûjtemény azóta gyarapodott és a
Sári Napok rendezvénysorozathoz kapcsolódva ismét bemutatásra
került. A tárlat igazán korhû környezetben kapott otthont, a Sári Tájházban. A babák egyenként és csoportosan is, csecsemôkortól az
idôskorig egy-egy életképet mutattak be a régi idôk hétköznapjaihoz
és a vallási ünnepekhez kapcsolódóan, így pl. aratás, búcsújárás, lakodalom, szüreti felvonulás… A helyi lakosok mellett a környezô településekrôl is érkeztek látogatók a kiállításra. A nem helybéli vendégek között akadt olyan is, aki a babákat saját településén is szívesen
kiállítaná, s erre a közeljövôben kerül sor.
Jó egészséget és kitartó munkát Vera néninek az újabb babák készítéséhez!
Gogolák Mariann
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Tehetségkutató verseny
a XI. Dabasi Napok keretében
Dabas Város Önkormányzata harmadik alkalommal
hirdeti meg tehetségkutató versenyét a Dabason élô
6–36 év közötti fiatalok számára.
A Dabasi Talentumok döntôjére és gálamûsorára a DabasDiego Sportcsarnokban kerül sor 2009. szeptember 18-án
délután 16.00 órától.
Az elôdöntök idôpontjai, helyszínei:
Szeptember 15. 15.00 óra, Halász Móricz-kúria
– ének, hangszeres, elôadás
Szeptember 16. 15.00 óra, Kossuth Mûvelôdési Ház
– tánc és egyéb
Szeptember 17. 15.00 óra, Városháza
– vers- és prózamondás (magyar nyelven)
Jelentkezési lap beszerezhetô a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán és a Polgármesteri Kabinetirodában. Jelentkezni a
Kabinetirodában vagy Kotán Sándornénál lehet.

Visszatér a ROCK
Nemzeti Rock-tér a Szent István téren
Szeptember 25-én, a Dabasi Napok részrendezvényeként
visszatér a Rock-tér a Szent István térre, amely megújult arculattal, nemzeti színezettel illeszkedik az egész napos programsorozatba, a Magyar Nemzet Napjának arculatába. Ez a rendezvény kicsit kárpótolja azokat, akik a Kárpátfeszt elmaradása
miatt hiányát érezték a magyarországi és határon túli magyar
rockzenének városunkban. A rock-est fellépôi régi nagy kedvencek, akik visszatérô vendégei Dabasnak: a jubiláló P. Mobil
és a székelyföldi Role. Elôször lép fel a dabasi színpadon a felvidéki Kerecsen, de helyet kap a mûsorban a hazai pálya legkedveltebb bandája, a LazulAlánc is. Várjuk a mûfaj kedvelôit
szeptember 25-én, 18.00 órára, a Szent István térre!

Határidô: 2009. szeptember 12.
Érdeklôdni: Kotán Sándorné
Kossuth Lajos Általános Iskola • Telefon: 360-396
Polgármesteri Kabinetiroda • Telefon: 561-230, 561-335

JÖN AZ EXPERIDANCE
A 2009. év utolsó két hónapjában a DDS-ben
lép fel a világhírû Experidance tánckar.
A Román Sándor vezette Experidance két elôadással
szerepel városunkban: november 14-én
az „Ezeregy év”, december 19-én
„A nagyidai cigányok” címû produkciót adják elô.

Fôzz! Süss! Alkoss!
Mondják, a fôzés tudomány, azt is, hogy mûvészet. A legegyszerûbb összetevôkbôl is készülhet egy gasztronómiai csoda.
Van egy tuti recepted, egy titkos összetevôd? Nevezz szeptember 26-án, a Vállalkozók Napján a fôzôversenyre, és egy
vándorbogrács mellett lehet, hogy a te kreációd lesz Dabas
étele egy évig. Sôt néhány helyi étterem felveszi étlapjára,
úgyhogy valami frappáns elnevezésen is törd a fejed!
A nevezés ingyenes, részletekrôl érdeklôdj a 29-561-212es számon!
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Dob-ban Dabas
Dobos-ütôs show-mûsor
a Jubileumi parkban
Idén sem marad el a Dobos Gála városunkban. Dabas Város Önkormányzata ötödik alkalommal rendezi meg azt a dobos-ütôs
show-mûsort, amely a város nevéhez és múltjához már szervesen hozzátartozik. A világzenei dobfesztivál és dobos gála utódja ez az idei produkció, amely idén szerényebb kivitelben, de jelen van a Dabasi Napok mûsorpalettáján. A mûsor megszervezésébe beleszólt a gazdasági válság és az önkormányzatokat
sújtó számos megszorítás, de a már öt esztendeje útnak indult
ovis és iskolás dobos képzés a program megrendezését ösztönözte. A 2009-es Vállalkozók Napjának estéjén a dabasi és környékbeli fellépôkön kívül egy fergeteges brazil karnevál elevenedik meg a Jubileumi park színpadán. Egy teljes órányi pergô ritmusú elôadásban gyönyörködhetnek a nézôk, ami igazi élvezet
az európai ember számára. A show keretében lesz capoeira-bemutató (a közönség bevonásával is), brazil harci tánc, samba,
reggae, forró ritmusok és táncok, de nem maradha el a brazil
batucada sem, amely a karneválok hangulatát idézi. Az együttes
vezetôje a világhírû Claudio Roberto Pereira de Silva (Mestre
V.T). Várunk mindenkit, aki pezsgô ritmusokra, színes látványosságra vágyik. A bemutató szeptember 26-án 16.30-kor kezdôdik
a dabasi dobos ovisok produkciójával, a riói karnevál pedig
18.00 órától látható. Az elôadás megtekintése ingyenes.
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Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Név
Bukodi Endre
Filler Gergely
Balázs Norbert
Bednárik Milán
Zsikla Viktória
Tóth Réka
Varga Lilla Fiorella
Bäcker Ábel
Hernádi Botond
Ferenci Botond
Ferenci Boglárka
Janicsák Olivér
Farkas Bianka
Forgács Andor
Pazsitka István
Fodor Zsanett
Berkei Vajk Tamás
Greman Lujza
Holecz Rozi
Fajt Álmos Ákos
Czetô János Máté
Bálint Attila
Somogyi Gergô
Szaller Máté
Fodor Zsófia
Leimeter Rolf Leonard
Helik Boglárka
Kôszegi Zente Péter

Születési idô
2009. 03. 27.
2009. 06. 01.
2009. 06. 08.
2009. 06. 24.
2009. 06. 24.
2009. 06. 25.
2009. 06. 25.
2009. 07. 09.
2009. 07. 13.
2009. 07. 17.
2009. 07. 17.
2009. 07. 18.
2009. 08. 01.
2009. 08. 01
2009. 08. 03.
2009. 08. 04.
2009. 08. 06.
2009. 08. 06.
2009. 08. 06.
2009. 08. 08.
2009. 08. 09.
2009. 08. 10.
2009. 08. 12.
2009. 08. 15.
2009. 08. 17.
2009. 08. 21.
2009. 08. 21.
2009. 08. 26.

Anyuka neve
Kiss Erzsébet
Klement Tímea
Tóth Ildikó
Kucsera Tünde
Kincser Erika
Mayer Boglárka
Török Erika
Turán Katalin
Antalffy Erzsébet
Csernai Zsuzsanna
Csernai Zsuzsanna
Opóczki Ilona
Berla Anita
Horváth Katalin
Petrányi Éva
Harascsák Zita
Márton Gabriella
Fazakas Éva
Kosztolányi Virág
Hudák Anita
Harascsák Anita
Demeter Emôke
Lackó Erika
Siró Anita
Majoros Ágnes
Horváth Andrea
Sinkó Anita
Volenszki Judit

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Házasságkötések
10 éve (1999. szeptemberben) kötöttek házasságot:
szeptember 4.
Ulicska István József–Kovács Zita
Kanyik János–Bácsmegi Erzsébet
Kmetyó Zsolt–Majoros Zsuzsanna
szeptember 11.
Proksa Antal–Bakos Erika Katalin
Suhajda István–Tóth Györgyi
Erdélyi Róbert–Kaldenecker Andrea
szeptember 18.
Román Bertalan–Jurászik Edina
Mráz József–Herbert Erika
Szágos György–Pacsirta Mária
szeptember 25.
Garajszki Tamás–Revák Erika
20 éve (1989-ben) kötöttek házasságot:
szeptember 8.
Sponga Gábor–Balog Krisztina
Lovas Tibor–Sponga Anna
szeptember 16.
Berlich Sándor–Jurácsik Erika Gyöngyi
szeptember 22.
Szabó András–Bukovszki Mária
szeptember 30.
Bennárik Mihály–Szkicsák-Hébel Katalin
25 éve (1984-ben) kötöttek házasságot:
szeptember 7.
Petrányi Jenô–Korcsok Magdolna
szeptember 15.
Hornyák János–Bollók Mária
Pelikán József–Kiss Márta
szeptember 22.
Virbling Attila–Benda Erika
szeptember 28.
Buncsák Zoltán Ferenc–Sós Erzsébet

30 éve (1979-ben) kötöttek házasságot:
szeptember 1.
Szabó Sándor–Lantos Éva
szeptember 14.
Pacsirta János–Janicsák Magdolna
szeptember 21.
Pacsirta István–Andristyák Veronika
Tar Ferenc–Juhász Julianna
szeptember 29.
Gombár Lénárd–Ordasi Valéria
Filler László–Magyar Katalin
40 éve (1969-ben) kötöttek házasságot:
szeptember 6.
Csernai János–Turányi Zsuzsanna
szeptember 20.
Bánszki Pál–Batuska Éva
szeptember 26.
Szabados Péter–Huszár Erzsébet
2009. augusztus hónapban kötöttek házasságot:
augusztus 1.
Szafián Szabolcs–Kmetyó Krisztina
augusztus 5.
Bencze Dániel István–Pénzes Ágnes
augusztus 7.
Zelenka Krisztián–Szabó Réka
augusztus 8.
Eszes Tamás–Tóth Edit
Lovestyán Krisztián–Gogolák Rita
augusztus 15.
Mák Boldizsár–Volenszki Éva
Rácz Tamás–Walter Annamária
augusztus 20.
Szôke Zoltán József–Csizmadia Regina
augusztus 22.
Dr. Pacsirta István Gábor–Prauda Rita
Jeszenszky Zsolt–Pávics Edina
augusztus 25.
Nagy Zsolt–Fülöp Tünde
Kiss Gyula–Trvál Éva
augusztus 29.
Acsai Gábor Sándor–Fabók Tímea

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név
Pucsinszki Jánosné
Folkusházi Ilona
Kecskés Andrásné
Hajnal Béláné
Horváth Éva
Varga Józsefné

Születési idô
1916. 09. 27.
1917. 09. 01.
1917. 09. 19.
1917. 09. 28.
1918. 09. 02.
1918. 09. 19.

Életkor
93 éves
92 éves
92 éves
92 éves
91 éves
91 éves

Isten éltesse Önöket sokáig!
Halottaink
Név
Mátyus Gyuláné (Papp Rebeka)
Madár Pálné (Kecskés Sára)
Ujházi Attila Béla
Majtán Sándorné (Kovács Julianna)
Maczkó Mihályné (Nagy Margit)
Vas Andorné (Csapó Ida)
Jóri Mária
Dr. Palotai Sándor
Nagy Imre
Szalai Sándorné (Böcsödi Julianna)
Janicsák Lénárd
Kemenczei Sándorné
(Králik Zsuzsanna)
Hoós Jánosné (Kis Gizella)
Bujáki János
Forczek Ildikó

Születési idô
1916. 10. 20.
1925. 01. 13.
1957. 09. 11.
1920. 07. 09.
1924. 03. 26.
1917. 04. 21.
1920. 01. 17.
1931. 05. 31.
1938. 09. 14.
1917. 03. 12.
1924. 11. 06.

Halálozás idôp.
2009. 06. 12.
2009. 07. 25.
2009. 07. 29.
2009. 08. 04.
2009. 08. 05.
2009. 08. 10.
2009. 08. 13.
2009. 08. 13.
2009. 08. 15.
2009. 08. 17.
2009. 08. 18.

1919. 03. 01.
1926. 10. 29.
1921. 11. 13.
1975. 03. 14.

2009. 08. 18.
2009. 08. 20.
2009. 08. 22.
2009. 08. 23.

Osztozunk a családok gyászában.
2009. szeptember
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Elhunyt dr. Palotai Sándor háziorvos
(1931. május 31.–2009. augusztus 13.)
Halálával árva lett egy harmonikusan,
boldogan élô család, szegényebb az
egészségügy, hiányozni fog a barátoknak, ismerôsöknek.
Dr. Palotai Sándor 1931. május 31-én
Tardoson született. Édesapja kántortanító volt Ipolydamásdon. Középiskoláit
Esztergomban, a ferenceseknél végezte.
Orvosi diplomáját a Szegedi egyetem
általános orvosi karán cum laude
minôsítéssel 1956-ban kapta meg.
Általános orvostanból szakképesítést
szerzett.
1957. augusztus 18-án kötött
házasságot az angol kisasszonyok templomában feleségével, az akkor még
orvostanhallgató dr. Bodó Ágnessel.
Egyetlen leányuk, Márta 1963-ban született. Közgazdasági és jogi diplomával
rendelkezik. 1995-ben boldog éve volt a családnak, megszületett Márk, az unoka.
A nagyszülôkkel kölcsönösen nagy szeretetben éltek. Életük már csak nagyapa
hiányával folytatódik. Palotai doktor úr élete során mindvégig háziorvosi munkát
végzett. 1956. október 16-tól Tatárszentgyörgyön, 1968 szeptemberétôl
Dabason.
A háziorvosi munka az orvosi hivatások legszebbike, ahol elôre nem
meghatározható sem a napi munkaidô, sem a napi feladat, ami az orvosra vár.
Életét, munkáját a hippokratészi eskü szerint élte és végezte. Ereje és tudása
szerint az emberek egészségének megôrzéséért és gyógyításukért dolgozott.
Orvosi feladata ellátására mindig készen állt, betegeit gondosan kezelte. Orvosi
tudását állandóan tökéletesítette, az orvostudomány elméleti és gyakorlati
fejlôdését munkája során hasznosította. Szakmai munkájának elismeréseként:
1969-ben Érdemes Orvosi Címet,1985-ben Kiváló Munkáért elismerést, 2003ban Dabas Egészségügyéért Dr. Halász Géza-díjat kapott.
Lelkiismeretesen dolgozott mindig és mindenhol, ahol a társadalom érdekei azt
megkívánták. 1967-tôl 13 évig volt választókörzetünk országgyûlési képviselôje, a
Szociális és Egészségügyi Bizottságban tevékenykedett. Képviselôi munkájának
egyik Dabast közvetlenül érintô eredménye a Szakorvosi Rendelôintézet megvalósítása volt. A térség érdekeit képviselte mindvégig tisztességesen, önös
érdekek nélkül és hatékonyan. Képviselôi tevékenységének eredményeként
térségünkben új iskolák és utak épültek.
1984-ben a gyóni kisiparosok szakipari munkájuk és az itt élô emberek
munkájuk felajánlásával épült meg a Luther utcai háziorvosi rendelô. A felajánlások a köztiszteletben álló háziorvosnak szóltak. Társadalmi munkát végzett a
Magyar Vöröskeresztben és a Gyóni Géza Baráti Körben, melynek elnöke volt.
Szerény ember volt, soha nem kérkedett semmilyen sikerrel, pedig lett volna
rá oka. Vállalta a közösség ügyeinek képviseletét, és mert közéleti ember volt,
nem is lehetett másként, hiszen a közösségben mindig kitüntetett helyett foglalt
el, az emberek figyeltek rá, hozzá fordultak testi és lelki bajaikkal. A szó legpolgáribb értelmében úriember volt, megjelenése figyelmet és tiszteletet parancsolt.
52. házassági évfordulóján, 2009. augusztus 18-án szeretett felesége, családja mellett orvos kollégái, munkatársai és betegei békét, nyugalmat kívánva
búcsúztak tôle Kosztolányi Dezsô „Halotti beszéd” címû versével.
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KOSZTOLÁNYI DEZSÔ:

Halotti beszéd
Látjátok feleim, egyszerre meghalt
és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt.
Ismertük ôt. Nem volt nagy és kiváló,
csak szív, a mi szivünkhöz közel álló.
De nincs már.
Akár a föld.
Jaj, összedôlt
a kincstár.
Okuljatok mindannyian e példán.
Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belôle több és most sem él,
s mint fán se nô egyforma két levél,
a nagy idôn se lesz hozzá hasonló.
Nézzétek e fôt, ez összeomló,
kedves szemet. Nézzétek, itt e kéz,
mely a kimondhatatlan ködbe vész
kôvé meredve,
mint egy ereklye,
s rá ékírással van karcolva ritka,
egyetlen életének ôsi titka.
Akárki is volt ô, de fény, de hô volt.
Mindenki tudta és hirdette: ô volt.
Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt,
s szólt, ajka melyet mostan lepecsételt
a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja,
mint vízbe süllyedt templomok harangja
a mélybe lenn, s ahogy azt mondta nemrég:
„Édes fiacskám, egy kis sajtot ennék”,
vagy bort ivott és boldogan meredt a
kezében égô, olcsó cigaretta
füstjére, és futott, telefonált,
és szôtte álmát, mint színes fonált:
a homlokán feltündökölt a jegy,
hogy milliók közt az egyetlenegy.
Keresheted ôt, nem leled, hiába,
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába,
a múltba sem és a gazdag jövôben
akárki megszülethet már, csak ô nem.
Többé soha
nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya.
Szegény a forgandó tündér szerencse,
hogy e csodát újólag megteremtse.
Édes barátaim, olyan ez éppen,
mint az az ember ottan a mesében.
Az élet egyszer csak ôrája gondolt,
mi meg mesélni kezdtünk róla: „Hol volt...”,
majd rázuhant a mázsás, szörnyü mennybolt,
s mi ezt meséljük róla sírva: „Nem volt...”
Úgy fekszik ô, ki küzdve tört a jobbra,
mint önmagának dermedt-néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.

EGÉSZSÉG

Az elmúlt évek új vizsgáló és terápiás módszerei
a dabasi szemészeti szakrendelôben
Rendelôintézetünkben a szemészeti szakrendelés több évtizedes múltra tekint
vissza.
Az évek során az intézet igyekezett
mindig azt a legmodernebb, magas színvonalú ellátást biztosítani, amit a gazdasági körülmények engedtek. Ezért a korábbi már meglévô módszerekrôl és eszközökrôl, melyeket régóta használunk, most
nem esik szó.
A legutóbbi idôk új szolgáltatásai a következôk:
Komputeres látótérvizsgáló gép: ez egy
modern, új információkat adó vizsgáló
módszer, mely azt mutatja meg, hogy a
környezô világból mennyit tudunk érzékelni. Kiegészítô vizsgálat, mely segítséget
nyújt például a zöldhályog és néhány
ideggyógyászati betegség állapotának felmérésében és a kezelési terv kialakításában.
A-scan ultrahang és pahiméter: lehetôvé teszi a nemrégiben beindított egynapos sebészeti részleg keretein belül zajló szürkehályogmûtétek helyben történô
vizsgálati elôkészítését.
A pahiméter a szaruhártya vastagságát
képes megmérni, melynek nagy jelentôsége van a zöldhályog kezelésében.

A szemvizsgáló komputer már több
mint tíz éve mûködik a rendelôben. Ennek ellenére nem lehet kihagyni a felsorolásból, mivel e nélkül szintén nem
lenne lehetôség a helyben végzett szürkehályogmûtétek elôkészítésére és megfelelô, a mûtét során a szembe beültetendô
mûlencse kiválasztására.
A szürkehályogmûtéteket dr. Gonda
Gyula fôorvos több évtizedes gyakorlattal, rendkívül magas színvonalon végzi.
A szemészeti sebészeti ellátásban a
szemkörnyéki és kötôhártya-elváltozások
mûtéti ellátásának is sikerült az intézet
erôfeszítéseinek eredményeképpen megteremteni a személyi és tárgyi feltételeit.
Így nem kell Budapestre utazni, például
egy jégárpa, szemhéjon lévô kinövés (jóindulatú daganat), sárgás elváltozás (Xantelasma), kifelé vagy befelé forduló szemhéj (ectropium, entropium), a kötôhártyán elôforduló folyadékkal telt hólyag
(cysta) vagy kúszóhályog (pterygium,
mely nem szürke- és nem zöldhályog)
miatt. Ezeket a mûtéteket dr. Varga
Virág szemész szakorvos végzi.
Minden szemészeti mûtét esetén az
elsô lépés a szemészeti szakrendelôben

való megjelenés, melyhez beutaló jelenleg nem szükséges. A szakorvosi vizsgálat
és idôpont-egyeztetés után a páciens kap
egy beutalót a beavatkozást végzô orvoshoz, és a vele megbeszélt idôpontban mûtétre jelentkezik. Mûtét után haza lehet
menni. Célszerû kísérôvel jönni, mert az
operált oldalon a szemet legtöbbször leragasztják.
Szakrendelônkben a legfrissebb újdonság az a modern szemnyomásmérô készülék, mely megfelel a kor követelményeinek és a modern zöldhályog-gondozás és
szûrés elvárásainak.
E készülék beszerzéséhez az Önkormányzat is hozzájárult azzal, hogy Dabas
Város Önkormányzatának 51/2004.
(XI. 18.) számú rendelete alapján kiírásra
került pályázat szerint a Vállalkozás Fejlesztési Alapból szemészeti szakrendelésünk által benyújtott pályázat eredményes
lett. A vállalkozásban mûködô egészségügyi szolgálatok által befizetett iparûzési
adó egy része ezzel visszaforgatásra került. Ezért köszönetet mondok a pályázatokat elbíráló bizottságnak.
Dr. Deák Antónia szemész fôorvos

Egészségnap
A XI. Dabasi Napok keretében Egészségnap lesz a Dr. Halász
Géza Szakorvosi Rendelôintézetben.
2009. szeptember 26-án szeretettel várjuk Dabas Város lakosait,
különösen azokat, akik máskor nem tudnak munkahelyükrôl eljönni, most lehetôséget teremtünk arra, hogy nem munkaidôben,
hanem szombaton vegyék igénybe intézetünk egészségügyi szolgáltatásait. A szûrést beutaló nélkül, ingyen vehetik igénybe.
Munkánk az OEP felé nem kerül elszámolásra.
A szakrendelések reggel 8 órától kezdik meg a munkájukat. A
szûrésen nem mindegyik szakrendelés tud részt venni, mert több
szakrendelés esetében az Egészségnap egybeesik az évi rendes
szabadság idejével.
Szûrési ajánlataink:
• Laboratórium: koleszterin- és vércukormérés, vizeletvizsgálat
• Röntgen: ultrahang és mammográfia végzését vállalták
• Szemészet: látásvizsgálat, zöldhályogszûrés, szemfenékvizsgálat, szemüveg-ellenôrzés

• Kardiológia: a bejövô betegeknél vérnyomást mérünk és EKG-t
készítünk. A panasszal jövô betegeinknél fizikális vizsgálatot
végzünk és szükség esetén szív-ultrahangvizsgálat történik. Terheléses vizsgálat szükségessége esetén elôjegyzési idôpontot
kap a beteg.
• Nôgyógyászat: rákszûrést végzünk
• Érvizsgálat: arteriográffal történô vizsgálatot párhuzamosan 2 orvos 2 géppel végez
• Csontritkulásmérés: a vizsgálatot csípôcsontokon végezzük
• Gastroenterológia: vastagbélrákszûrés
• Egynapos sebészeti eljárás: a szûrôvizsgálatok közötti várakozási idôben készséggel állunk betegeink rendelkezésére és bemutatjuk a még csak rövid ideje mûködô egynapos sebészetünk
helyiségeit, eszközeit és ismertetjük azokat a mûtéti típusokat,
amelyeket az egynapos sebészet keretében végezhetünk.
• Tüdôgondozó Intézet: allergiavizsgálat
Kérem a lakosságot, hogy a szûrés által nyújtott lehetôségeket minél többen vegyék igénybe!
Klemencz Györgyné intézetvezetô
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„Fordítsuk azt a kis idôt az Örömre,
hogy szeretni tudjunk embert és Istent”
INTERJÚ CSONKA CSABÁVAL, A GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÚJ PLÉBÁNOSÁVAL
Feldman László: A mai korban talán nehezen megérthetô, ezért is kezdem ezzel a kérdéssel beszélgetésünket, hogy: „Mi volt az a
momentum az életedben, ami arra az útra
vezetett, hogy katolikus pappá válj?”
Csonka Csaba: Ez egy összetett dolog,
megtörténik a keresztelés, az elsôáldozás, a
bérmálás és utána a fiatal eltávolodik az
egyháztól. Velem is így volt, a tartalom az
csak késôbb jött. Édesanyám halála után
egy fiatal pap került az egyházközségünkbe, aki ifjúsági közösséget szervezett. Az ifjúsági hittanokon értettem meg, hogy
tényleg mennyire nagy dolog, amit Krisztus tett. Dolgoztam mindenfélét, van szakmám is, vas- és fémesztergályos. Eljött az
idô, amikor azon gondolkodtam, hogy mi
lenne, ha pappá válnék. Vonzó élete volt
annak a papnak, boldognak, felszabadultnak tûnt, látszott rajta, hogy birtokol valamit, ami csodálatos. Két évig ôrlôdtem,
mire kimondtam az igent és jelentkeztem a
plébánosunknál, azután a váci egyházmegye püspökségén. Kellett tehát hozzá egy
ember, hogy megnyissam a lelkem, a szívem Isten elôtt, rengeteg imádság, elmélkedés, meg egy kis gyötrôdés is.
F. L.: Egy pap életében is több állomás van,
ugyanúgy, ahogy a Krisztusi szenvedés stációi
követik egymást. Melyek voltak a te életed eddigi állomásai, amíg Gyónra elértél?
Cs. Csaba: Attól, hogy pappá szentelnek, nem válunk rögtön azzá, idô kell,
hogy az ifjú pap beérjen. Nagykôrös volt az
elsô helyem. Azt is mondják, s ez tényleg
így volt, hogy az elsô hely mindig édes marad. Azután jött Cegléd, ahol szintén jól
éreztem magam. Úgy hozta Isten, hogy az
egyik legjobb barátom, Bokros Levente
lett a fônököm. Sokat beszélgettünk arról,
hogy hogyan kell gondolkodnia, élnie egy
papnak. Ez egy kegyelem Istentôl, ami
hozzásegített, hogy megértsem, másként is
lehet élni. Az elsô helyem önállóként
Gyón, szintén édes lesz. Nagy élmények
várnak rám, illetve már voltak is. Jó élményeim vannak a gyóni, dabasi emberekkel
kapcsolatban, mert közvetlenek és tudnak
nevetni a viccen. Ez jó, mert én is vicces
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ember vagyok. Úgy érzem, ez is egy meghatározó pont lesz az életemben.
F. L.: Nemrégiben a Szôlôsi Ôrangyalok
Templomban a hívek örömére két új zászló került fel a karzatra. A lelki élet mellett a templom környezete, a fizikális való is nagyon fontos. Vannak-e terveid, amelyekrôl lehet az itt
élôket már értesíteni?
Cs. Csaba: Volt egy égi figyelmeztetés
a nagy vihar során villámcsapás képében.
Ezt a harangoktól kezdve minden megszenvedte. Elhatároztuk, hogy a teljes
belsô vezetéket le kell cserélni, s azután
jövôre megmarad a templombelsô festése.
Az embereknek elegük van abból, hogy
folyton azt kérik tôlük, hogy adakozzanak,
ezért egyszer fogom felhívni a figyelmüket.
Inkább másként oldjuk ezt meg, jótékonysági bált szervezünk október 24-re a gyóni
templombelsô felújítására. Nagyon jó
munkatársaim vannak, akik nemcsak azt
mondják, van egy ötletem atyám, hanem
oda is állnak mellé. Ugyanezt tapasztalom
Szôlôben, a kápolnában. Igaz, hogy
idôsebb korosztály jár oda, vannak persze
fiatalok is, de ôk is ugyanolyan lelkesek. Az
volt a kérésük, hogy legyen egy vatikáni és
egy magyar zászló a gyülekezetben, s ez
szükséges, mert éreznünk kell, hogy magyarok vagyunk és Rómához tartozunk.
F. L.: A papi hivatás egésze az emberi élet
számos eseményéhez alkalmazkodik, keresz-

telô, esküvô, temetés. Nehéz lehet ezeket lelkileg összeegyeztetni. Van-e olyan mottód, egy
olyan gondolat, amibôl tudsz meríteni minden
alkalomra?
Cs. Csaba: A keresztelônél, esküvônél és
temetésnél van. Úgy kell csinálnom, mintha az elsô lenne nekem, ahogyan az embereknek. Mindenhez valódi átélés szükséges, nem lehet futószalagon gyártani a
beszédeket, mert emberekrôl van szó. A
szentmise az megint más kategória, akkor
erôsebben Jézusra kell koncentrálnom.
Fôleg akkor volt nehéz, amikor régebben
három szentmise is volt. A lényeg, hogy ha
csak egy gondolat, egy szó megmarad a hívekben, amit haza tudnak vinni, már nyertünk valamit. Én arra törekszem, hogy
hazavigyék Krisztus szeretetét.
F. L.: Biztos, hogy amióta itt vagy Gyónon
az egyházközségnél, történtek változások a mise menetében, vagy a mise rendjében, amit érdemes lehet az újságolvasók elé tárni.
Cs. Csaba: Alsódabas új papot kapott,
így csak két helyem van: Szôlôben fél kilenckor és Gyónon tízkor kezdôdik a mise.
Fontos a közvetlenség a hívekkel való
kapcsolatban, hogy ne csak az ambónál
vagy az oltárnál lássák a papot a misén, hanem legyenek érintések, foglalkozások, beszélgetések, vagy be tudjak állni a mise
után az ajtóba és köszöntsem ôket. Nagy
örömömre az a szokás Gyónon, hogy a
Miatyánk elôtt a gyermekekkel körbevesszük az oltárt, s jó látni, hogy nemcsak mi, hanem a hívek is megfogják egymás kezét. Megható, amikor az idôs bácsi
és a huszonéves fiatal együtt imádkozik. Az
áldozás utáni csendben elôveszem a gitáromat, és ez sokszor többet ér, mélyebben
hat az ének, mint a prédikáció. Új momentum, hogy az énekeket kinyomtatom és a
hívekkel együtt énekeljük.
F. L.: Van még egy fontos dolog: a szôlôsi
szerda délutáni mise, ami már három hete
mûködik. Hogyan sikerültek az eddigiek?
Cs. Csaba: Mivel felszabadultam, arra
gondoltam, mi lenne, ha ott is tartanék
hétköznap misét, hiszen még sohasem volt
eddig. Féltünk attól, hogy nem lesz látoga-
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tott, de már négy-öt embernek is fontos
megtartani a misét. Szerda esténként többet tudunk együtt lenni, beszélgetni, Isten
felé fordulni.
F. L.: Végezetül arra kérlek, hogy az újságon keresztül üzenj a városban élôknek!
Cs. Csaba: Szeretem az optimista embereket, és azt gondolom, az evangéliumot
nem lehet búsan hirdetni, mivel örömhír.
Sokan kérdezik, hogy lehet az atya mindig

ilyen vidám? Én azt üzenném a városban
élôknek, hogy kevés idônk van, nem birtokoljuk azt, kevés, amit Isten kimért számunkra. Használjuk ki és fordítsuk azt a kis
idôt az Örömre, hogy szeretni tudjunk embert és Istent.
Az interjú teljes szövegét olvashatják a
www.dabas.hu oldalon.
Feldman László

Elsô hallásra
Gyülekezeti gondolatok a Prédikátor könyvének néhány mondatáról
8
Van egyedülálló ember, akinek nincs senkije,
sem fia, sem testvére, még sincs vége fáradozásának; nem elégszik meg a gazdagsággal, és
nem mondaná: Ugyan kiért fáradozom, és kiért
vonom meg magamtól a jót? Ez is hiábavalóság
és elhibázott dolog. 9 Jobban boldogul kettô,
mint egy: fáradozásuknak szép eredménye
van. 10 Mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. 11 Éppígy, ha ketten
fekszenek egymás mellett, megmelegszenek;
de aki egyedül van, hogyan melegedhetne
meg? 12 Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A hármas fonál nem szakad el egyhamar.
(Préd 4,8-12)
Bármikor a kezünkbe vesszük a Szentírást,
mindig igazán csodálatos érzés szembesülni
annak aktualitásával, megdöbbentôen modern
üzenetével. Így van ez most is, amikor a prédikátor szavai üzennek nekünk. Az Ige alapján
eszünkbe jutnak mai képek. Például most arra
gondolunk, hogy általában minden fiatal idôben
szeretné megalapozni a jövôjét, és ezzel kapcsolatban egyre többet hallani olyan esetekrôl,
amikor a kívánt végzettség megszerzése kitolja
nemcsak a gyermekvállalás, hanem a párválasztás idejét is. Aztán sok esetben a párválasz-

tás a megfeszített munka miatt megint csak
háttérbe szorul, és a megalapozott egzisztenciájú, tanult, a munkájában sikeres ember egyedül marad. Így, és sajnos más, akár rajtunk kívülálló okok miatt is magunkra maradhatunk.
De az egyedüllét nem jelent feltétlenül magányt. Egyikünk például úgy fogalmaz, hogy
„van, aki másokért tesz sok jó dolgot, ez teszi az
életét teljessé.” Elgondolkodtató az, hogy van,
aki a párja mellett magányos, de van olyan is,
aki egyedül van, és mégsem érzi magát magányosnak. Isten az, aki ellát minket minden jóval.
Ebbôl is látszik, hogy van Valaki, akinek biztos,
hogy fontosak vagyunk. És ez a Valaki azt kívánja csak tôlünk, hogy amit ô adott nekünk, mi is
azt adjuk másoknak. Ezen a módon kell nekünk Krisztus arccal rátekintenünk a másik emberre, hogy a mûködô Szentlélek másokat is
Krisztus arcúvá formálhasson. Isten eszközei,
méghozzá a másik emberrel együtt fáradozó, a
másik embert felemelô, a másik embert melegítô, a másik emberrel együtt védekezô eszközei kell hogy legyünk ott, ahová, és amilyen körülmények közé állított minket. Hiábavaló és elhibázott dolog egyedüllétre hivatkozva a magányba menekülnünk. Isten szeret minket, és
ez a szeretet kell, hogy meghatározza azt az életet, amelyet tôle kaptunk, és amely csak az ô
kegyelme által lesz örvendezô és célravezetô.
László Milán lelkipásztor

A gyóni evangélikus gyülekezet programjai:
• Szeptember 27-én 14.00 órától ökumenikus családi és sportnapot rendezünk
pingpong, csocsó és biliárd kategóriában. A napot bográcsban fôtt vacsorával
zárjuk. Jelentkezni lehet a gyóni történelmi egyházak lelkipásztorainál. Várjuk
a családok apraját és nagyját. Helyszín: Gyóni Evangélikus Egyházközség,
Dabas-Gyón, Luther u. 14.
• Istentiszteletek: vasárnaponként 10.00 óra
• Ifjúsági órák: péntekenként 17.00 óra
• Minden hónap második vasárnapján 16.00 órától családi istentiszteletre várjuk
a kisgyermekes családokat.
• Minden hónap elsô vasárnapján úrvacsorás istentiszteletet tartunk.

Mária Szent Nevének
ünnepe
Mária Szent Nevének ünnepe (lat. festum
nominis Beatae Mariae Virginis), szept.
12.: a Boldogságos Szûz Mária nevenapja
a liturgikus naptárban. Mária nevét különbözô napokon a 11. sz.-tól ünnepelték.
Mária Szent Nevének ünnepét az egész
Egyház számára XI. Ince pápa (1676–
1689) rendelte el a török felett Bécsnél
1683. szeptember 12. aratott gyôzelem
emlékére. Napja ekkor a Kisboldogasszony nyolcadába esô vasárnap lett.
X. Pius pápa (1904–1914) az ünnepet
áthelyezte a gyôzelem napjára (szeptember 12).
A Bécsnél aratott gyôzelmet követte
hazánk felszabadítása is (1686), melyet
szintén Mária-közbenjárásnak tulajdonítottak (Mária eljegyzése). A kultuszt
Közép-Európában fôleg a passaui
Mariahilf (Mindenkor Segítô Szûz Mária)
tisztelete ihlette. Bécs ostroma alatt
I. Lipót császár (1657–1705) és udvara
Passauba menekült, és a kapucinus
kolostor e kegyképe elôtt könyörgött a
szabadulásért.
A gyôzelem után a kegykép tisztelete
hozzájárult Mária Szent Nevének Ünnepének gyors terjedéséhez. A 18. században hazánkba települô németek, de a
magyar kamarai telepítések is szívesen
választották az új templomok, kápolnák
titulusául Mária nevét, s általában a
Mariahilf-kegykép másolatát, mûvészi
átköltéseit helyezték oltárukra. Mezôfalva
német eredetû faluban még az 1910–20as években is az ünnepre 5 legényt és
5 lányt jelöltek ki, akik kiváltak jámborságukkal, tisztes viselkedésükkel, egyúttal
magyar nyelvkészségükkel.
Ezek az ünnepen meggyóntak, megáldoztak, s délután a templomi ünnepség
keretében a pap valamennyit olvasóval
ajándékozta meg; 2 legénynek és 2 lánynak beszéd keretében még külön gyûrût,
pénzösszeget, ill. fátyolt, menyasszonyi
koszorút nyújtott át. Kunsziget öregjei
szerint, ha ezen a napon szép az idô,
akkor a vénasszonyok nyara hosszú és
derûs lesz. Mária Szent Nevének Ünnepe
a Kisasszony közelsége miatt nem
teremtett számottevô hagyományt.
Összeállította: Szehofner József
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Gróf Vay Péter (Gyón, 1864. szeptember
26. – Assisi, Olaszország, 1948. február
28.): író és püspök, József fôherceg udvarmestere, gróf Vay László és Beniczky
Sarolta fiaként látta meg a napvilágot. Rómában végzett tanulmányai után 1898ban szentelték pappá. Már 1897-ben, XIII. Leó pápa egyik küldötteként részt vett
a Viktória angol királynô uralkodásának
hatvanadik évfordulójára rendezett ünnepségeken, és elsô ázsiai útjáról visszatérve, 1905-ben a berlini misszionárius
világkonferencia egyik elûadója lett. 1903
és 1914 között a Vatikán megbízásából
bejárta a világot, többször is hosszabb
idôt töltött Kínában, Koreában, Japánban,
Indokínában és Ázsia számos más országában, csakúgy, mint a Közel- és a Közép-Keleten, az Egyesült Államokban, valamint Közép-Amerikában. Miszszionáriusként ott volt az Újvilágba tartó hajók kivándorlói és a sanghaji kikötô kulijai között is. Közremûködött új egyházközségek, kolostorok és gyermekotthonok létesítésében, például Koreában is. Úti jegyzetei és beszámolói a világ vezetô napilapjaiban és folyóirataiban jelentek meg,
számos elemzése, megállapítása ma is
aktuális, szinte jóslatként hat.
Számos útirajzban örökítette meg élményeit. Fôbb mûvei: Kelet császárai és
császárságai; Nach Amerika in einem
Auswandererschiffe (Berlin); Amerikai
naplókivonatok (úti jegyzetek, levéltöredékek,
Gróf Vay Péterrôl, életérôl és életmûvérôl Dabas Város Önkormányzata egy kiállítással emlékezik meg októberben, a
Gyóni Napok kereteiben. Nem feledkezünk meg híres testvérérôl, Vay Sándorról
(Saroltáról) sem, aki 150 évvel ezelôtt látta meg a napvilágot, de pontos születési
dátumáról nem maradt ránk feljegyzés.
Íróként, publicistaként sokan ismerik, de
versei még nem jelentek meg egy kötetbe
szedve. Egy közös emlékmûsor kereteiben tehát újabb könyvbemutatót is tartunk, pótoljuk a hiányt, és így helytörténetünk két újabb nagy alakjának, a Vay testvéreknek is méltó emléket állítunk.
K. Á.
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Akit a kihívások vezérelnek
BESZÉLGETÉS STÉGNER PÉTERREL,
A KOSSUTH ZSUZSANNA SZAKKÉPZÔ ISKOLA ÚJ IGAZGATÓJÁVAL
Fotó: Karlik Dóra

145 éve született
gróf Vay Péter

K. Á.: Milyen érzés egy ilyen nagy intézmény igazgatójának lenni? A felelôsségérzet, a kihívás, a megfelelni vágyás,
vagy a kétségek kapnak nagyobb teret
Önben az indulás napjaiban?
S. P.: Az intézmény „nagysága”
számomra már régóta ismert, mivel
több mint öt éve dolgozom a dabasi
Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola
és Kollégiumban. Természetesen ennek is van elônye és hátránya egyaránt. Összehasonlítva egy hagyományos iskolatípussal, vagy más kisebb
intézménnyel, a vezetôi feladatok köre
is jóval szélesebb, összetettebb, mint
egy kisebb intézményben.
Iskolánk nemcsak méreténél fogva,
hanem szerencsére tanulólétszámban
is nagy, ezzel nap mint nap szembesülünk mindannyian, akik itt dolgozunk,
tehát mindannyian hozzászoktunk
már. Az idei tanévben is mintegy 1000
fôsre tehetô a diákok száma, így a dolgozók létszámával együtt valóban
nagy intézmény leszünk.
A felelôsségérzet szempontjából azt
kell mondanom, hogy természetesen a
kihívások vezérelnek, ha törekszünk a
jó munkavégzésre és cselekedeteinket
nem csak a mindennapi rutin vezérli,
akkor beszélhetünk kihívásról, én pró-

bálok ennek megfelelôen cselekedni
és tevékenykedni.
K. Á.: Hogyan fogadta a közösség az
Ön megbízásának hírét, számíthat-e a
kollégák segítségére?
S. P.: Úgy érzem, sokan örültek
velem együtt, de természetesen nem
lehet 1100 ember elvárásainak mindenben megfelelni, egy kicsit olyan
ez, mint egy nagyobb család, ahol
szintén vannak összetûzések, véleménykülönbségek.
Vezetôként olyan döntéseket is meg
kell hozni, melyek valakinek használnak, míg mások számára fájdalmasak.
Az elmúlt öt év tapasztalatai alapján
azonban meggyôzôdésem, hogy a kollégák továbbra is támogatni fognak,
segítik munkámat és az intézmény
boldogulását.
Szerencsésnek érzem magam abból
a szempontból is, hogy Dabas Város
Önkormányzata kiemelt figyelmet
fordít iskolánkra és személy szerint
nekem is jó a kapcsolatom a fenntartóval, ez az ország számos intézményében bizony probléma.
K. Á.: Milyen újítások várhatóak az
intézmény szerkezetében, az oktatás
struktúrájában és a kapcsolatok terén a
közeljövôben?
S. P.: Az intézményre vonatkozóan
a legnagyobb horderejû újítás az
elektronikus iskolavezetésre-adminisztrációra történô átállás. A TISZKTIOP (KMOP) pályázat révén kerül
bevezetésre az elektronikus napló, ami
a 2009/2010-es tanévtôl kezdve a
10. szakközépiskolai évfolyamokon
már próba-üzemmódban mûködik.
Ennek köszönhetôen csökkennek az
adminisztrációs feladatok és a naplóvezetés is egyszerûbbé válik majd.
Természetesen itt is lesznek kezdeti,
átállási nehézségek, de a végcél érdekében ezt az idôszakot is túl kell él-
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nünk majd. Magában az oktatás szerkezetében ebben a tanévben új szakmacsoport/szakma nem kerül terítékre és a korábbiak is megmaradnak. A
jövôben nyomon követjük a magyarországi szakképzés változásait, és
azokra reagálva cselekszünk. Kiemelném viszont a 4D Smile Projektet,
melyet már Dabas lakossága is megismerhetett a tavaszi bemutató idején.
Ebben a projektben több kolléga dolgozik és tanulók is részt vesznek benne. Tevékenységük lényege 3-4 dimenziós tananyagok kifejlesztése, melyek mind a szakképzésben, mind a
szakközépiskolai oktatásban használhatóak, és hatékonyabb szemléltetô
eszköznek is bizonyulnak.
K. Á.: Egy elismert, nagy tapasztalattal rendelkezô igazgató-elôdtôl vette át az
iskolát! Mennyiben mások, újak az Ön
módszerei, hiszen generációs különbségek
is vannak Kosztolányi Gyula és Ön között?
S. P.: Éppen ezért megtisztelônek
érzem, hogy egy ilyen vezetô után vehettem át az intézményt, és szándéko-

san kerülöm azt a fogalmat, hogy
nyomdokaiba lépek, hiszen Kosztolányi Gyula igazgató úr lépéseit és azok
nyomait csak követni lehet, de utolérni nem.
Bizonyára más lesz a reakcióm
egyes helyzetekben, mint elôdömé
volt, de alapvetôen azt az utat kívánom folytatni, amit ránk hagyott. A
generációs különbségek pedig pont
elônyünkre váltak, mert általuk jól kiegészítjük egymást. Sokat tanultam
tôle az elmúlt öt évben, és a mai napig
is számítok a segítségére, amit természetesen meg is kapok.
K. Á.: Milyen elvárásai vannak a kollégáival és a diáksággal szemben?
S. P.: Röviden összefoglalva, a legfontosabb mindkét fél részére az, ha
megpróbáljuk a dolgainkat úgy intézni, hogy magunk és környezetünk számára hasznosak lehessünk és a feladatokat ne szükséges rosszként, hanem
kihívásként fogjuk fel. A pontosság és
precízség a legfôbb elvárás, ez mindennek az alapja, és mindent magába
foglal.

K. Á.: Milyen hosszú távú tervei vannak az iskola jövôjét illetôen?
S. P.: Iskolánk és elôdöm 2008-ban
megalapították a Szakképzô Központ
Nonprofit Kft., melynek tanulólétszáma szintén növekszik.
A kft. mindazokat a feladatok ellátja, melyek a mindennapokban fontosak; nevezetesen élelmiszer-forgalmazást (az iskolai büfé mûködtetése formájában), építkezést-villanyszerelést,
valamint tanmûhelyünkben fodrászok
is dolgoznak, akik a munka világába
betekintve, még az iskola védett falai
között sajátíthatják el szakmájukat.
Fô profilunkhoz, a szakképzéshez
hûen, a velük történô együttmûködést
kívánom erôsíteni, a vezetôi programot véghez vinni és a felnôttképzést
megszilárdítani. Az adott gazdasági
helyzetben nincs ugyanis biztos állás,
tehát nagyon sokan 20-30 éves munkaviszony után új szakmát tanulnak,
vagy átképzik magukat, erre pedig készülni kell, hogy mi is intézményünkkel hatékonyan fel tudjuk venni a versenyt a felnôttképzés terén.
Kapui Ágota

A jövô vállalkozása Dabason
A nyár végén kezdte meg mûködését városunkban a Kognitív Hungary Kft., Kosztolányi Gyula volt iskolaigazgató vezetésével.
Hogy miért a jövô vállalkozása? – Azért, mert egy olyan
technológia megismertetését és bevezetését tûzte ki célul
hazánkban, amelynek a felhasználása az iparágak széles körében nélkülözhetetlen (például orvostudomány, építészet,
telekommunikáció, szórakoztatóipar stb.), emellett pedig az
oktatásban is fontos szerepet tölt be. A technológia nem
más, mint a 3 és 4 dimenziós megjelenítés, amely gyakorlatilag térhatást eredményez, tehát ugyanúgy láthatjuk térben
a megjelenített tartalmat, ahogyan azt a valós életben.
A technológia által nyújtott lehetôségek korlátlanok,
szemléltetésre és a termékek valósághû szimulálására alkalmasak, melyekre valós tárgyi körülmények között nem lenne lehetôség.
Bármely termék életszerû bemutatása segíti a vállalkozásokat abban, hogy közelebb kerüljenek a vásárlóikhoz,
ügyfeleikhez. A vevôk minél jobban megismerik a terméket,
annál hosszabb ideig fognak emlékezni rá és az árucikkek
közötti választás is könnyebb lesz.
Ha gépekrôl, alkatrészekrôl van szó, sokkal könnyebbé

válik mûködésük megértése. Egy 3 vagy 4 dimenziós videó
megtekintését követôen, bárki nehézségek nélkül összeszerelheti otthonában az elemeire bontott termékeket.
Pozitív hatásai megjelennek az oktatásban is, mind az alkalmazottak továbbképzésében, mind az iskolai képzésben,
hiszen könnyebben megjegyezzük azt, amit látunk, mint az
írott vagy hallott szöveget.
A Kognitív Hungary hozzásegíti a vállalkozásokat, kormányzati szerveket, oktatási intézményeket és a gazdaság
vezetôit, hogy kihasználják a modern technológia adta lehetôségeket. A vállalkozás segít az újszerû, fejlesztô ötletek,
elképzelések kifejlesztésében, megvalósításában, a már meglévô információk, adatok 3, illetve 4 dimenzióban történô
létrehozásában és a hatékonyabb kommunikáció biztosításában. A legmegfelelôbb módon juttatja el a megrendelôk
üzeneteit a megfelelô embereknek.
Ma, a modern tudományok által vezérelt társadalomban
közvetítô szerepet vállal az újszerû technológia és a gazdaság között.
Bízunk a vállalkozás sikeres mûködésében!
Barocz Andrea irodavezetô
2009. szeptember
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A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI
KÖZPONT
2009. szeptember havi programjai
FELHÍVÁS
Folytatódik az Óvodás néptáncoktatás
a Mûvelôdési Központban.
Kezdô oktatásra óvodás gyermekek jelentkezését várjuk.
További részletek és jelentkezés: személyesen,
vagy a 29/360-237-es telefonszámon.
Kossuth Ház Galéria (2370 Dabas, Kossuth László u. 19.)
KIÁLLÍTÁS
A dabasi kistérség mûkedvelô alkotóinak
II. képzô- és iparmûvészeti kiállítása
Idôpont: 2009. szeptember 19. (szombat), 11.00 óra
Helyszín: Kossuth Ház Galéria
A kiállítást megnyitja: Platthy Iván nyugalmazott államtitkár
Az alkotói díjakat átadják: Zsadányi Lászlóné, az OKTKT elnöke,
Kôszegi Zoltán, Dabas Város polgármestere, Somogyi Béla, Bugyi
község polgármestere. Közremûködnek: Lang Erik,
Mráz Albert, Tóth Antal, Kiss Enikô
A kiállítás megtekinthetô: a Kossuth Ház Galériában
szeptember 19.–október 22. H.–P.: 9.00–17.00 óráig.
Hétvégén elôre egyeztetett idôpontban. (Tel.: 06-29/362-545)
A kultúrházak éjjel-nappal országos rendezvényhez csatlakozva, a
Galéria a megnyitó napján 20.00 óráig nyitva tart.
Kossuth Mûvelôdési Ház (2370 Dabas, Szent István u. 58.)
RENDEZVÉNYEK
„Fiatal dabasi tehetségek, hírességek”
Idôpont: 2009. szeptember 22. kedd 18.00 óra
Helyszín: Kossuth Mûvelôdési Ház
(2370 Dabas, Szent István u. 58.)
Interjúmûsor Ordasi Brigitta vezetésével híres,
tehetséges dabasi fiatalok részvételével.
Meghívott vendégek: ifj. Lorántfy László, Szalontai Eszter,
Szabó Erika, Lantos Gábor, Weis Márk, dr. Farkas Károly,
Zsolnai Róbert
„Kultúrházak éjjel-nappal” országos rendezvénysorozat
Idôpont: 2009. szeptember 19. 20.00 óra

Kistérségi egyházi kórus koncertje kerül megrendezésre. A rendezvény részeként verset mond Bera Márk.
Helyszín: a Felsôdabasi Öregtemetô kertje, a Lakrovics-kápolna
elôtt [2370 Dabas, Fô út (a Temetkezési Vállalat mögött)]
IX. Népzenei Találkozó és Alsódabasi Búcsú
Idôpont: 2009. október 11. vasárnap 14.00 óra
Helyszín: Kossuth Mûvelôdési Ház
(2370 Dabas, Szent István u. 58.)
A térség népzenei csoportjainak, szólistáinak,
népdalénekeseinek találkozója, közben az udvaron népi
kézmûves kirakodóvásár, népi játékok várják az érdeklôdôket,
minden program ingyenes, mindenkit szeretettel várunk.
Pest Megyei Népmûvelôk szakmai konferenciája
Idôpont: 2009. október 13–15.
Helyszín: Balatonszemes, Hotel Szemes
CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAI
Forgatós néptánccsoport:
kedd, péntek 19.00–21.00 óráig, oktató: Talabér István
Óvodás néptánc I.:
csütörtök 16.00–16.45 óráig, oktató: Szarka Ágnes
Óvodás néptánc II.:
csütörtök 16.45–17.30 óráig, oktató: Szarka Ágnes
Csillagvirág néptánccsoport:
csütörtök 17.00–18.00 óráig, oktató: Szônyi Renáta
Margaréta citeracsoport:
péntek 16.00–18.00 óráig, oktató: Szlama Ildikó
Kéknefelejcs citeracsoport:
péntek 18.00–20.00 óráig, oktató: Szlama László
Kékibolya népdalkör: csütörtök 18.00–20.00 óráig
Orchidea népdalkör: kedd 17.00–19.00 óráig
Városi Nyugdíjas Klub programjai:
szeptember 12. szombat, október 10. szombat
Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub programjai:
október 3. szombat
Dabas és Térsége Látássérültek Egyesülete klubnap:
szeptember 7. hétfô, október 5. hétfô
Baba-Mama Klub: páros héten kedd 15.00 óra
Szarvasbangó Amatôr Fotóklub:
páratlan héten kedd 18.00 óra,
páros héten csütörtök 18.00 óra
Senior Foglalkoztatási Klub
szeptemberi foglalkozás elmarad,
októberben újraalakuló gyûlés kerül megrendezésre.

SZERETETTEL VÁR PEST MEGYE
Megjelent a „Szeretettel vár Pest megye” címû kiadvány, amely mûvészien elkészített
fotókon keresztül mutatja be Pest megyét. Nem véletlen, hogy a könyv éppen ebben az
évben és ezekben a napokban látott napvilágot. Különleges esztendô ugyanis 2009. Pest
megye számára. Ezer évvel ezelôtt alakultak meg a magyar megyék, amelyek Szent István
államépítô mûvének egyik legfontosabb, máig élô örökségévé váltak. A könyvben a fotók
sora Budapest egyik legszebb klasszicista épületével, a Megyeháza bemutatásával
kezdôdik. A különbözô korok építészeti emlékei mellett a festôi szépségû Dunakanyar,
Magyarország földrajzi középpontját jelzô Pusztavacsi Emlékhely, különleges múzeumok,
így például az Európa-szerte ismert szentendrei Kovács Margit-gyûjtemény, valamint a
határainkon túl is népszerû rendezvények, mint a Visegrádi Palotajátékok, a százhalombattai, tököli, ráckevei Summerfest Nemzetközi Néptáncfesztivál és a Mogyoródi
Forma–1 is szerepel a könyvben. A közel 100 oldalas kiadvány elsôsorban reprezentációs
célokra készült, szövegét tíz nyelvre fordították le, így külföldön, a testvérmegyékben is
megismerhetik Pest megye szépségeit és értékeit.
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Fotók: Mag TV

Csupa zene és
sok-sok új barát
Végre eljött a nyár, s vele együtt
az oly régóta várt nyári szünet
is. Ez az idôszak a diákoké, amikor végre kipihenhetik az egész
éves fáradalmakat és megfeledkezhetnek az iskoláról két és fél
hónapra.
Ez a nyári szünet nekem is
különleges volt, mert egy csodálatos táborban vehettem részt.
Ebben az évben a Múzsák Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény újra megrendezte a zenei
tábort, immár negyedik alkalommal a Halász Móricz-kúriában.
Bevallom, az elején egy kicsit
tartottam tôle, vajon milyenek
lesznek a gyerekek, hogyan tudunk majd együtt dolgozni és hányan fognak még emlékezni rám. Egy kicsit attól is féltem, hogy elég ügyes leszek-e, ugyanis idén nemcsak Dabasról és a környezô településekrôl érkeztek fiatal zenészek vagy zenét
tanulni vágyók, hanem Erdélybôl és Németországból is.
Hamar kiderült, hogy fölöslegesen izgultam. Az erdélyiek közül néhányan már tavaly is eljöttek, és hatalmas örömömre emlékeztek rám, a többiekkel meg hamar összebarátkoztunk. A zenei képességeim miatt pedig
nem kellett aggódnom, mert bár ügyesebbek voltak nálam, nagyon élvezetes volt velük együtt játszani. Ha valamit elrontottam, nehezebben tudtam eljátszani, a zenei szakközépiskolások készségesen segítettek, bátran
fordulhattam hozzájuk. Segítséget kérhettem tanáraimtól is, akik minden
téren a legtöbbet hozták ki belôlünk, egy hét alatt remek munkát végeztek, mind szakmai, mind pedig táborvezetési szempontból. Odafigyeltek
minden táborlakóra, így senki sem érezhette magát elhanyagolva.
Amikor nem a zenén volt a hangsúly, általában délutánonként, mindig
érdekes, változatos programokkal leptek meg bennünket. A Lazí-tó ligetben kipróbálhattuk az íjazást, a lovaglást és utazhattunk szekéren is.
Többször is kimentünk a strandra és részt vehettünk kézmûves foglalkozásokon, valamint színjátszó szakkörön is. A legnagyobb szerep azonban
mégis a zenének jutott.
A kisebbek, akik csak ismerkedni jöttek a hangszerekkel, kipróbálhatták a hegedût, a csellót, a gitárt, a dobot, a szintetizátort, a zongorát és a
furulyát. Ez alatt az egy hét alatt ôk is megtanulhattak egy-egy egyszerûbb
dalocskát. A nagyobbak, akik egy pár éve már játszanak valamilyen hangszeren, egész komoly szóló, illetve kiszenekari darabokat tanultak meg.
Így alakult egy vonós- és egy gitárzenekar is, amelyek élvezetes, magával
ragadó darabokat adtak elô a tábor utolsó napján rendezett táborzáró
koncerten. A siker hatalmas volt és én úgy gondolom, életre szóló élmény
bárkinek, aki részt vesz egy ilyen táborban, ahol szoros barátságok is
kötôdnek. Ajánlani tudom kicsiknek nagyoknak egyaránt, ha másért nem
is, a zene és a zenélés öröméért, a rengeteg új barátért és egy felejthetetlen hétért. Egy dolog már biztos: jövôre sem hagyom ki!
Szanyi Tünde
a Múzsák Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény tanulója

Köszöntô

A DABASI GIMNÁZIUM 45. SZÜLETÉSNAPJÁRA
45 éve, 1964. szeptember
1-jén nyitotta meg kapuit a
Dabasi Gimnázium, amely
késôbb a Táncsics Mihály nevet vette fel. 45 év még ma is
szinte egy emberöltô, ennyi
idô alatt rengeteg dolog történt. Gondoljunk bele, hány
ezer diák, hány tanár, hány
felelés, hány röpdolgozat és
mennyi-mennyi eredmény,
szép emlék! Mindet feleleveníteni lehetetlenség, akik az
iskolához kötôdünk, mi is csak szemezgetünk az emlékeinkbôl. Mint vén diák (1964–1968 között tanultam itt)
talán a kezdetekre emlékezem a legmélyebben. 1964.
szeptember 1-jén volt a tanévnyitó a tornaterem melletti udvaron. Úgy alakult, hogy az ünnepségen már szerepeltem, mégpedig verset mondtam, emlékeim szerint
kívülrôl és jól hangsúlyozva. Innentôl kezdve a tanárok
és a diáktársak már ismertek, így könnyebb volt a beilleszkedés. Különleges volt az indulás, mert szeptember
2-án nem iskolatáskát vittünk magunkkal, hanem munkaruhában mentünk és a befejezés elôtt álló tantermeket, folyosókat takarítottuk, tanárainkkal együtt cipeltük
az asztalokat, padokat, hogy valami iskola kinézése legyen az épületnek. Hetek teltek el így, aztán megkezdôdött a tanulás.
Természetesen a szertárak kialakítása, a hagyományok megteremtése még évekig tartott, de megérte. Mi
1964-ben 132-en (három elsô és egy Ócsáról átvett
második osztály) elkezdtünk valamint, amit az azóta eltelt 45 évben a többi diák folytatott, a mindenkori tanári közösséggel együtt. 1964-ben a következô tantestület
kezdte a tanévet: Szögi Ferenc igazgató, Baranyi Judit,
Herodek Judit, Márai Péterné, Osváth Tibor, Szeredi
László, Sztavinovszky Gyôzôné, Sztavinovszky Gyôzô.
Késôbb aztán jöttek a többiek, jobbnál jobb tanárok és
tanulni vágyó diákok.
Az évtizedek alatt egyre patinásabbá vált az iskola,
ahova mindig is rangot jelentett bekerülni és az iskola
diákjává válni. 45 év! Mily hosszú, de egyben mily rövid
idô! Mennyi emlék, mily sok eredmény! Az iskola, hál’
Istennek, most is él és virul. Kívánom, hogy ez legyen
így az idôk végezetéig!
A régi és a mostani diákok nevében köszöntöm e jeles évfordulón az Alma Matert, és a kedves tanárainkat.
Kívánom, hogy a volt és a jelenlegi kiváló tanárok a hagyományokra alapozva fejlesszék tovább az itt folyó
munkát és a mindenkori tanulókkal együtt öregbítsék az
iskola jó hírét!
Mitták Ferenc
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Hírek a XI. Szent István-napi
Néptánctalálkozóról
Augusztus 20. és 24. között tartották Kalotaszegen azt a Folklórfesztivált, aminek résztvevôi Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovákia, Olaszország és Magyarország nemzeti kisebbségei voltak.
Hazánkat a méhkeréki Nyisztor György Hagyományôrzô Együttes román nemzetiségû tagjai és a Bazsalicska citerazenekar mint a Dabas-Sáriban élô szlovákok hagyományôrzôi képviselték.
Citerazenekarunk három helyen lépett fel nagyközönség elôtt: elsô este
Bánffyhunyadon, második nap Magyarfenesen, és a harmadik este Kalotaszentkirályon. A fellépô néptánccsoportok mellett aratott különösen nagy sikerünket
annak tulajdonítjuk, hogy Kalotaszegen már szinte elfelejtették a citerát mint
hangszert, és a táncosoknak is jólesett egy kis pihenés, míg mi játszottunk a
színpadon szlovák és magyar népdalokat. Felejthetetlen az elsô helyszín marad,
ahol a közönség velünk együtt énekelt!
Különösen megható volt számunkra, hogy Bánffyhunyad csodálatos református mûemléktemplomában, a vasárnapi ünnepi istentiszteleten zenélhettünk,
melyen Szent István tetteit méltatta Kusztos Tibor tiszteletes úr.
Köszönjük az Önkormányzat támogatását, hiszen utunk az elnyert pályázati
pénzbôl válhatott csak valóra!
Köszönjük Gogolák Mariann és Saligáné Bózsik Anna segítségét, hogy vihettünk magunkkal színes ismertetôt Sáriról.
De elsôsorban Szlama Lászlónak köszönjük, hogy el nem fogyó lelkesedéssel
tanít bennünket, és így hozzásegített minket ehhez a nagy sikerhez!
Szabó Józsefné

A szoptatás a világ legtermészetesebb dolga
Az Anyatej Világnapja a Halász Móricz-kúriában
Szoptatással kezdôdik gyermekünk helyes táplálkozásra nevelése. Az anyatej csodálatos táplálék. A csecsemô számára a legmegfelelôbb tápanyagokkal rendelkezik és
könnyen emészthetô, védelmet nyújt a külvilág ártalmaival szemben, készen, „speciális szûrôn” keresztül kapja azt. Olyan ellenanyagot tartalmaz, amely véd a betegségek ellen, sôt csökkenti az allergia kialakulására való hajlamot is. A szoptatás az
anya szempontjából is elônyös, mert nagyon kényelmes, ugyanis az anyatej mindig
kéznél van, megfelelô hômérsékletû. Segíti az anya és gyermek közötti kötôdés kialakulását. A mell éllettani funkciója a tejelválasztás, ezért a nô egészségét is szolgálja, fontos a mell- és petefészekrák megelôzése szempontjából. Segíti a szervezet
szülés elôtti állapotának visszanyerését, az önbizalom és énkép erôsödését.
1990. augusztus 1-jén 32 ország kormánya és 10 ENSZ-szervezet írta alá a
nyilatkozatot a szoptatás védelmérôl, elôsegítésérôl és támogatásáról. Kimondták, hogy a szoptatás minden anya és gyermek alapvetô joga. 1992-ben augusztus 1-jét a szoptatás világnapjának nyilvánították. Itt Dabason már 13. alkalommal ünnepeltük meg ezt a napot. Augusztus 16-án a Halász Móricz-kúriában tartottuk rendezvényünket. Nagyon meleg volt, de így is szépszámmal eljöttek az
érdeklôdôk. Természetesen szó volt az anyatej jelentôségérôl, a szoptatásról. Faragó Sándorné védônôtôl hallhattunk nagyon érdekes elôadást errôl a témáról.
Az anya és gyermek kapcsolatának elmélyítésérôl Valentínyi Erzsébet evangélikus lelkész beszélt a „Szeretet nyelve” címen. Nemcsak a tudásunk bôvítésére
nyílt lehetôség, hanem a szakembereken kívül olyan anyák megismerésére is,
akiknek már van gyakorlati tapasztalatuk. Ôk példaként és biztatásul állnak a várandósok és a többi anya elôtt.
Gáspár Ilona védônô
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Nyári gyermektábor
Szôlôben

A Szôlôsi Civil Közösségi és Mûvelôdési Ház
egyhetes nyári délelôtti gyermektábort szervezett augusztus 10–14. között.
A tábor célja az volt, hogy a 6–12 éves korú
gyermekeknek a nyár utolsó hónapjában
nyújtson olyan szórakoztató programokat,
melyek a beszédkészség, szókincs fejlesztése
mellett a kézügyesség, mozgáskultúra és a
helyismeret területére is figyelmet fordítanak.
Így a mondóka- és nyelvtörôtanulás, a kézmûveskedés, a kemencés sütemény készítése, a
délelôtti testmozgás és megannyi játék közepette készültek a gyermekek a nagyobb iskolai, óvodai közösségbe való újbóli bekerülésre.
Egy délelôttöt szenteltünk szûkebb lakókörnyezetünknek, Dabasi-Szôlôknek, amikor is a
Közösségi Házban gyûjtött régi használati
tárgyakat, a Dinnyés Lajos-emlékoszlopot és
Dinnyés-emlékszobát, valamint a Szôlôsi
Ôrangyalok Templomot és annak tornyát tekinthették meg idegenvezetéssel a gyerekek.
Valamint a zárónapon elsô alkalommal látogatott ki Dabasi-Szôlôkbe a városi kisvonat,
hogy a program résztvevôit elvigye városnézésre a Sári Rétesházhoz, ahol mindenki megízlelhette a híres sári rétest. Majd visszaérkezéskor közösen értékeltük a hetet és a gyerekek átvehették ajándékaikat.
Ezúton is köszönjük mindazok segítségét,
akik a tábori programok megvalósulását lehetôvé tették: a gyóni egyházközségnek és
Kollár Lászlónak, Kovács Zsigmondnak és
feleségének, valamint a Városüzemeltetési
Osztálynak.
A kisvonat Dabasi-Szôlôkbe való kilátogatása nem az utolsó alkalom volt. Várhatóan a
Dabasi Napok kiemelt rendezvényeire is el
tudja szállítani az érdeklôdô szôlôsieket!
Feldman László
a Civil Közösségi és Mûvelôdési Ház vezetôje

KULTÚRA, KITEKINTÔ

START: 1934. OKTÓBER…

magyar autó- és motorsport
történetének színes, nemzetközi
kitekintésben is jelentôs fejezete
kötôdik Gyón községhez. Az 1930-as
években a kivételes adottságú gyóni betonon sorra dôltek meg a hazai és a nemzetközi gyorsasági rekordok. A község
neve évekig az újságok címlapjain szerepelt. Az itt elért világrekordok közül három még ma is szerepel a nemzetközi
szervezetek történeti összesítô listáján.
Az 5 kilométeres rekordpálya a Budapest–Belgrád nemzetközi fôútvonal részeként létesült. Építését a késôbbi mûködtetô, a Királyi Magyar Automobil
Club (KMAC) kezdeményezte a tervezés idôszakában. A Soroksár–Kecskemét
szakaszt 1934. október 12-én adta át
Horthy Miklós, az ország kormányzója a
közúti forgalomnak. A KMAC a tükörsimára betonozott gyóni pályán már az átadást megelôzô napon, október 11-én
félhivatalos megnyitó versenyt rendezett
a hétvégi hármashatárhegyi versenyre
tréningezô külföldi versenyzôknek. A lóerôk zaja elôször tehát ekkor verte fel a
kisfalu csendjét, melyet még a Göbölyjárás dûlôben is jól hallottak a földjeiken
szorgoskodó gyóniak. A nyílegyenes szakaszon kiváló eredmények születtek s a
külföldi versenyzôk Európa-szerte elvitték a gyóni pálya jó hírét. Az elsô hivatalos versenyre 1934. október 28-án vasárnap került sor. A megnyitóra a Nyugati
pályaudvarról két különvonatot indítottak és autókból is több száz rajzott ki a
fôvárosból, összesen mintegy 5000 nézô
érkezett Gyónra. A verseny Horthy
Miklós jelenlétében zajlott, akit mindkét
fia elkísért. A kormányzót és kíséretét a
Himnusz hangjaival fogadták a számukra épített díszpáholyban. A nagy érdeklôdés fôként a két német: a MERCEDES és a BMW gyári csapatainak
szólt. Rudolf Caracciola és Ernst Jacob
Henne érkezése az utolsó napokban dôlt
el s a korszak két kiemelkedô versenyzôjének részvétele európai rangot
adott a rekordkísérleteknek. A pályaavató csúcsait éppen az ô világrekordjaik
koronázták meg, végleg megalapozva a

A

gyóni pálya nemzetközi hírnevét. 1935tôl a magyar bajnokság éves versenynaptárának ôszi szezonjában a KMAC mindig beiktatott egy gyóni rekordnapot külön versenykiírással és nevezési lehetôséggel. Más idôpontokban mód volt
egyéni rekordkísérletekre is, melyekhez
elôzetes egyeztetés alapján, költségtérítés ellenében biztosították a versenykörülményeket. A pálya rendjét, zavartalanságát, a keresztezô forgalom zárását a
helyi csendôrség látta el Szánthó Pál
fôszolgabíró vezetésével. 1935. februárban a konkurens német csapat, az AutóUnion (ma: Audi) tervezett Gyónon rekordjavítást, ám Hans Stuck biztató kísérleteit a váratlan hóesés megszakította.
A neves angol motoros, Eric Fernihough az 1936-os rekordnapon járt itt
elôször, majd ezt követôen rendszeresen, de már egyéni keretek között küzdött Brough Superior JAP motorjával a
világcsúcsokért. Erôfeszítései 1937-ben
jártak a legnagyobb sikerrel. A magyar
élversenyzôk döntô többsége visszatérô
résztvevôje volt a gyóni versenyeknek.
Az autóversenyzôk közül a legendás
Hartmann Lászlót, a nagy versenyzôi
múlttal és rutinnal rendelkezô Delmár
Waltert, a fiatalok közül pedig gróf Festetich Ernôt kell feltétlenül kiemelni. A
motorosoknál szép eredményeket ért itt
el Kozma Endre, Lukavecz Ferenc, Zamecsnik Tivadar, az oldalkocsisoknál
pedig egy igazi specialista, Pathó Gyula.
A gyóni rekordpálya rövid idôn belül az
ország büszkeségévé vált és évekig az is
maradt. A rekordokat számos cég építette be reklám stratégiájába, pl.: BMW,
MERCEDES, BOSCH, AGFA, CORDATIC, stb. Az 1938-as év azonban balszerencsét hozott. Április 23-án a rendszeresen visszajáró, sok magyarbarátot
szerzô nyurga angol, Eric Fernihough
rekordkísérlete végzôdött tragédiával.
Ôt joggal nevezhetjük a gyóni pálya, a
nemzetközi autó- és motorsport hôsi halottjának. Ezt követôen június 26-án a
negyedszázados versenyzôi pályafutását
ünneplô Delmár Walter tiszteletére
meghirdetett 620 kilométeres körver-

Fotó: Tolnai Világlapja

Rekordok a gyóni betonon

seny állórajtos három kilométeres gyorsasági szakaszát rendezték Gyónon. A
sík- és hegyvidéki próbatételekkel nehezített, „férfias” erôpróbán a sportkocsik
kategóriájában báró Kohner Auguszta
(Wanderer) személyében hölgyversenyzô is részt vett. Akkor még senki
nem gondolt arra, hogy a „sebesség
megszállottjai” utoljára engedték szabadjára a lóerôket a „gyóni egyenesen”.
Az ôszre meghirdetett rekordnap ugyanis – indokolás nélkül, több más hazai
versennyel együtt – elmaradt. Az ok a
háborús készülôdésben, a kényszerû takarékossági intézkedésekben rejlik. A
KMAC 1939-es versenynaptárában újólag szerepelt a gyóni verseny, amit ôsszel
sajnos ismét töröltek. A szót mindinkább
a fegyverek vették át, a versenyzési lehetôségek teljesen beszûkültek, a gyóni
pálya végleg kikerült a hazai és nemzetközi versenysport vérkeringésébôl.
Hetvenöt évvel az elsô verseny után,
amikor már csak nagyon keveset tudunk
a gyóni rekordpálya történetérôl, a motorsportok szerelmeseinek, nekünk, mai
gyóniaknak-dabasiaknak, megmaradt az
emlékezés lehetôsége és felelôssége. Az
akkori eredményekre, településünk
múltjának erre a sajátos fejezetére most
is büszkék lehetünk. Érdemes újból
megtanulni az egykori „lóerô lovagok”
nevét, még akkor is, ha a helyes kiejtés
egyikük-másikuk esetében bizony gyakorlást igénylô nyelvtörô mutatvány. Ne
adjuk könnyen fel, hiszen valaha játék
közben minden gyóni gyerek kívülrôl
fújta ôket…
Valentyik Ferenc
2009. szeptember
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DANUKE – Dabasi Nôi és Utánpótlás Kézilabda Egyesület

Uborkaszezon
Mi is a jelentése az uborkaszezonnak?
Mondják ezt a kifejezést az élet minden területén, abban az esetben, amikor valami
pang, valaminek nincs aktualitása, szezonja. Érthetô a kifejezés a gazdaság, kereskedelem, kultúra, szórakozás, így a sport területén is.
Az egyesületünk által képviselt kézilabdasportban is uborkaszezon van, vége van a
2008/2009-es bajnokságnak, amely az egy
éve szervezôdött egyesületünknek sok szép
sikert és eredményességet hozott. Amíg a
játékosok a megérdemelt pihenôjüket töltik, addig az egyesület vezetôi megpróbálják biztosítani a jövôhöz szükséges feltételeket, melyek a felsôbb osztályba lépéssel
még nagyobb terhet raknak a vállunkra.
Optimisták vagyunk, ám mit sem ér az optimizmus, a lelkesedés, mikor mindenhez
az a fránya eszköz szükségeltetik, a pénz.
Nevezési költség, játékengedélyek, terembérleti díjak, edzôi juttatások, bírói és ellenôri díjak, utazási költségek, sportszer és
más egyéb járulékos költségek… Sajnos a
mai gazdasági válság a sportban is nagy
nyomot hagy, sok esetben a csôd szélére
kerülnek csapatok, egyesületek, vagy éppen szûnnek meg.
Hála az égnek, azért a mi esetünkben a
megszûnés nem forog kockán, legalábbis
reméljük. De az már biztos, hogy az a néhány vállalkozás, mely a tavalyi sportévben
támogatta az egyesületünket, az Önkormányzathoz hasonlóan nagyságrendekkel
csökkenti az idei évi támogatását. Pont akkor, amikor az elmúlt évi sikerekbôl adódóan elôreléphetünk az NB II-be, amikor
az NB II-bôl adódóan megnövekednek a
kiadások. A nagy kérdés, hogy mi lesz az
utánpótlás-neveléssel, hiszen az elôzô évben ez több pénzt emésztett fel, mint a felnôtt és ifjúsági csapatok mûködtetése. Ami
nem lenne baj, ha a saját játékosainkat
hosszú távra is ki tudnánk nevelni csapatainknak, hogy ne „messzi földrôl” kelljen
játékost hozni. A régió játékosai mutathassák meg, hogy mit tudnak a dabasi csapat
tagjai a kézilabdapályán. Sajnos a szülôi segítség mindenhol csak csepp a tengerben
egy egyesület költségvetésében.
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Kedves Sportszeretô Olvasó! Az egyesületünk tagsága nevében kérem Önt,
hogy amennyiben a mai gazdasági nehézségek közepette lehetôsége adódik, hogy
bárminemû segítséget tud nyújtani, úgy
keressen fel!
Mit tudunk adni a támogatásért cserében, a jó játék, a jó társaság és a szórakozási lehetôség biztosítása mellett? Akár reklámhordozói lehetôséget, mint szponzornak, akár lehetôséget arra, hogy névadó
szponzorként megjelenhessen a méltán
sikeres magyar kézilabdasport életben egy
olyan csapat mellett, melynek meglennének a lehetôségei a feljebblépésre a sikeresség terén.
Veszélyben van az utánpótlás-nevelésünk, és nem szeretnénk a gyerekeket szabadjára ereszteni.
Ön elôtt mint cégvezetô elôtt biztosan
ismert, hogy amennyiben a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi

LXXXI. törvény hatálya alá tartoznak, akkor a 7. § (1) bek. Z., pontjára tekintettel az
(5) bek. a. pontja alapján az adózás elôtti
eredményt csökkenti az adomány 100%ának megfelelô összeggel.
Ön elôtt mint magánszemély elôtt biztosan ismert, hogy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény hatálya alá tartozik, akkor a törvény a kedvezményre vonatkozó VIII. fejezet 41. § (4)
bekezdésének figyelembevétele mellett, a
befizetett összeg (a pénzbeli adomány)
30%-ával, legfeljebb 50 000 Ft-tal csökkentheti adóját.
Az a pénz, amivel Ön gazdálkodik, biztosan oda jut, ahova és amire Ön adja. Egy
kis lehetôség, hogy nemes célokat és eredményeket érjünk el dabasiakként és a dabasi régió lakosaiként.
Amennyiben felkeltettem érdeklôdését
és bárminemû kérdése lenne felém, vagy
részletesebben szeretne tájékozódni az
egyesületünk vagy annak programja felôl,
úgy hívjon a 06-20/961-8480-as telefonszámon.
Várunk minden sportszeretô embert a
szeptemberben kezdôdô mérkôzéseinkre.
Mátyus Csaba, a DANUKE nevében

Mérkôzéseink
1. Dunavarsányi TE–DANUKE
Felnôtt 16.00 Ifi 18.00
2. DANUKE (DS)–Szent István Építôk SC
Felnôtt 18.00 Ifi 16.00
3. Kistarcsai KE–DANUKE
Felnôtt 12.30 Ifi 10.30
4. DANUKE (KZs)–Taksony SE
Felnôtt 18.00 Ifi 16.00
5. Vecsés SE–DANUKE
Felnôtt 13.00 Ifi 11.00
6. DANUKE (DS)–Gödöllôi KC
Felnôtt 18.00 Ifi 16.00
7. Érdi VSE II.–DANUKE
Felnôtt 13.00 Ifi 11.00
8. Ercsi SE–DANUKE
Felnôtt 18.00 Ifi 16.00
9. DANUKE (DS)–Bugyi SE II.
Felnôtt 18.00 Ifi 16.00
10. Tápiószelei SE–DANUKE
Felnôtt 11.00 Ifi 13.00
11. DANUKE (KZs)–Dunaújvárosi AC
Felnôtt 18.00 Ifi 16.00

szeptember 12. szombat
szeptember 20. vasárnap
október 04. vasárnap
október 11 vasárnap
október 18. vasárnap
október 25. vasárnap
november 1. vasárnap
november 7. szombat
november 15. vasárnap
november 22. vasárnap
november 29. vasárnap

A bajnokságok állásáról, mérkôzésekrôl az alábbi internetes oldalon lehet keresgélni: www.worldhandball.com

SPORT

Futballünnep a labdarúgás dabasi szentélyében

Férfi kézilabda
Ifjúsági torna:
Színvonalas férfi ifjúsági kézilabdatornának biztosított helyszínt a
Dabasi Sportcsarnok. A kétnapos viadalra tíz csapat nevezett.
Közülük a Lajosmizse, a Hort és a Szigetszentmiklós az NB IIben, a Csömör, Dabas, Szentendre, Törökszentmiklós és a Vác
az NB I/B-ben, a Kecskemét (két csapattal) pedig az NB I-ben
versenyez. A dabasi fiúk második helyezést értek el. A döntôben
hétméteresekkel maradtak alul a Csömör ellenében. A torna legjobb játékosa címet a dabasi Kiss Gergônek ítélték a szakértôk.
Felkészülési mérkôzések:
NB I/B-s felnôtt csapatunk több edzômérkôzéssel a háta mögött
várja a bajnoki rajtot. Az NB I-es Gyöngyös, valamint az NB I/B-s
Kiskunfélegyháza és a Vác voltak az ellenfelek. Színesítette a
programot egy kétnapos torna Ausztriában, ahol az elsô osztályú

Fotók: Karlik Dóra

Igazi futballünnepet varázsoltak a szervezôk és a mérkôzô csapatok augusztus 21-én, pénteken a
dabasi labdarúgás helyi szentélyében, a Sári Sporttelepen. Kitûnôen elôkészített pálya várta a
csapatokat, akik a nagy meleg ellenére mindent megtettek a nézôk szórakoztatásáért. A rendezvényre kilátogató több száz sportbarátot, szurkolót hideg ásványvízzel, csapolt sörrel és zsíros kenyérrel vendégelte meg a hatvanadik születésnapját ünneplô FC Dabas Sportegyesület. A Labdarúgó Gála 12.00 órakor kezdôdött a Sári Faluháznál, ahol Danyis János ( Jasin ) köszöntötte
az egybegyûlteket. Rövid beszédében elmondta, hogy a mai napon arról emlékeznek meg, hogy
az egyesület hatvanéves lett, húsz évvel ezelôtt nyert bajnokságot mind a felnôtt, mind az ifjúsági csapat és ezzel az FC felkerült a magyar bajnokság harmadik vonalába, az NB III-ba. Beszéde
végén bejelentette, hogy a jövôben is meg szeretnék rendezni a gálát a Sári Napok keretén belül
és egyben felkérte a jelenlévôket, hogy egy régi hagyományt felelevenítve, zenekari kísérettel vonuljanak ki a „PÁLYÁRA”. Az elsô találkozó 13.00 órakor kezdôdött az FC Dabas öregfiúk és a
Kalinkovo ( Szlovákia ) öregfiúk csapatai között. A mérkôzést a dabasi focisták nyerték 6:4 arányban. Jó volt látni, hogy az egykori dabasi labdarúgók milyen alázattal, akarással játszottak, küzdöttek a nagy hôség ellenére és méltán lehetnek példaképei a mai fiataloknak. Csak egy példát
kiragadva az egykori „sári sztár”, Garajszki Orbán közismertebb nevén „OSZI” olyan cselsorozat végén szerzett gólt, amelyet nem lehet megtanulni, erre születni kell. A második találkozón
a húsz évvel ezelôtt ifjúsági bajnokságot nyert dabasi csapat ellenfele a Budapest Honvéd Old
Star csapata volt. A Szurgent Lajos irányította csapat, amely soraiban tudhatta az egykori világválogatott Détári Lajost, 9:3 arányban gyôzött a hazaiak ellen. Az egykori válogatott játékosokkal felálló Honvéd ellen – akik még a mai napig is aktívan fociznak – azonban nem vallottak szégyent a dabasiak, akik egy végig élvezetes, közönségszórakoztató mérkôzést játszottak a budapestiek ellen. A mérkôzést a Budapest Honvéd tulajdonosa, George F. Hemingway vezette, hiba
nélkül. Óriási megtiszteltetés, hogy a rengeteg elfoglaltsága mellett idôt szakított erre, nagybetûs KÖSZÖNET érte Hemingway úrnak. „Azok a boldog szép napok…” A harmadik találkozón
a húsz évvel ezelôtt Pest Megyei Bajnokságot nyert csapat tagjai mérkôztek meg a Ceglédi VSE
Old Star csapatával. A mérkôzést a Dabas nyerte 8:1 arányban: Keresztúri 4, Szlama 1,
Gomola 1, Dabasi 1 találatával. A dabasi játékosok egyénileg és csapatként is jobbak voltak ezen
a találkozón az ellenfélnél. A találkozón látszott, hogy ez a csapat miért is tudott bajnokságot nyerni az 1988–89-es bajnoki évadban. Egyénileg képzett játékosok egy nagyon jól összerakott, igazi
csapatot alkottak, akik tudtak egymásért küzdeni. Nem véletlen, hogy ennyi idô elteltével a közönség minden játékosra név szerint emlékezett. A találkozó végén a szurkolók, mintha nem is egy
gálamérkôzés lett volna, odahívták magukhoz az egykori kedvenceket, és állva tapsolták ôket. A
találkozó végén az ünneplést követôen felcsendült a csapat egykori kedvenc dala, az „Azok a bolB. B.
dog szép napok…” és bizony könnybe lábadtak a szemek. Szép volt fiúk!!
Krems ellen léptek pályára a dabasiak. Az NB II-es felnôttek két
alkalommal a Dunaharaszti ellen játszottak, valamint egy tornán
vettek részt Tökölön, ahol a Lajosmizse, a Szigetszentmiklós és a
már jól ismert Dunaharaszti volt az ellenfél.
NB I/B-s felnôtt csapat hazai mérkôzései
a 2009/2010-es bajnokság ôszi fordulójában:
Dabas-Diego K.C.–Cegléd
szeptember 13. 18.00 óra
Dabas-Diego K.C.–Balassagyarmat
szeptember 27. 18.00 óra
Dabas-Diego K.C.–Miskolc
október 11. 18.00 óra
Dabas-Diego K.C.–Törökszentmiklós október 18. 18.00 óra
Dabas-Diego K.C.–Nyíregyháza
november 08. 18.00 óra
Dabas-Diego K.C.–Orosháza
november 22. 18.00 óra
Dabas-Diego K.C.–Kalocsa
december 06. 18.00 óra
A csapat a mérkôzéseit a Dabasi Sportcsarnokban játssza, az ifjúságiak két órával a felnôttek elôtt kezdenek. Éves bérlet váltható a Sportcsarnokban.
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SOÓS Épületgépészet
Víz-gáz-fûtés, ipari gázok,
szerszámok, kandallók,
fürdôszobai felszerelések
Dabas, Szabadság u. 8.
Tel.: (06-29) 360-234
Mobil: (06-20) 555-0510

ÜVEGES GYORSSZOLGÁLAT
DABASON ÉS VONZÁSKÖRZETÉBEN
SZABÓ ZOLTÁN, TEL.: 06-30/527-0471

Tisztelt Ügyfelünk!

A DABASI ÚJSÁG hirdetési tarifái áfa nélkül
2009. január hónaptól a következôk:
1/32 oldal (fekete-fehér) 6 600 Ft/hó
1/16 oldal (fekete-fehér) 7 920 Ft/hó
1/8 oldal (fekete-fehér) 13 200 Ft/hó
1/4 oldal (fekete-fehér) 22 440 Ft/hó
1/2 oldal (fekete-fehér) 34 320 Ft/hó
1/1 oldal (fekete-fehér) 55 440 Ft/hó

Szerkeszti: a Polgármesteri Kabinetiroda • Fôszerkesztô: Kapui Ágota
Engedélyszám: ISSN 1588-3906 • Nytsz.: 02-0012
Példányszám: 6100
A szerkesztôség címe:
2370 Dabas, Szent István tér 1/B • Telefon: (06-29) 561-230
Hirdetések: Bálint Katalin • Telefon: (06-29) 561-211, 561-212
E-mail: kabinetiroda@dabas.hu • Megjelenik: havonta
Kiadja: Pressman Nyomdaipari Bt. • Felelôs vezetô: Bálint Ferenc
Nyomdai elôkészítés: rePROCOLOR Kft.
Nyomdai munkálatok: Pressman Bt.
Felelôs: Bálint Ferenc
Dabas, Rozmaring u. 22. • Tel./fax: (06-29) 365-564

színes
színes
színes
színes
színes
színes

7 920 Ft/hó (3,5✕5 cm)
10 560 Ft/hó (7✕5,5 cm)
18 480 Ft/hó (7,5✕10,5 cm)
29 040 Ft/hó (10,5✕15 cm)
44 880 Ft/hó (14,5✕21 cm)
81 840 Ft/hó
(A4 oldal)

Az árak a 25%-os áfát nem tartalmazzák.
Kedvezmények: 3 hónapos hirdetés esetén 10% kedvezmény, 6 hónapos
hirdetés esetén 15% kedvezmény, 12 hónapos hirdetés esetén 20% kedvezmény!
Tisztelt Hirdetônk!
Amennyiben nem elôre elkészített reklámanyagot hoz szerkesztôségünkbe, úgy
10% felárat számolunk fel a nyomdai munkálatok miatt. Megértésüket elôre is
köszönjük!
Tisztelt Olvasóink!
Szeretnénk tájékoztatni azon kedves olvasóinkat, akik cikket kívánnak leadni újságunkba, a lapzárta miatt egyeztessenek szerkesztôségünkkel (29/561-212,
29/561-211, kabinetiroda@dabas.hu). A lapzárta után beérkezô cikkeket már csak
a következô havi számban tudjuk megjelentetni. Az írásokat kislemezen vagy
e-mailben várjuk. Megértésüket köszönjük! Kéziratokat nem ôrzünk meg! Hirdetéseiket továbbra is várjuk és igényeiket igyekszünk teljesíteni!
Köszönettel: Bálint Katalin, a Kabinetiroda munkatársa
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