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DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA

Dabas Város Önkormányzata idén augusztus 20-án, hétfôn

TÛZ TAMÁS:

18.00 órától ismét megrendezi városi ünnepségét, a Sári Falu-

Szent István király

ház elôtti téren. A mûsorban részt vesznek a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola diákjai, az István, a király rockopera szereplôi
(Buncsák Zoltán, Fabók Tibor, Szlama Ildikó, Juhászné Bábel
Márta), a Kéknefelejcs Citeracsoport, valamint a Rozmaring
Hagyományôrzô Népdalkör és a Napsugár óvoda nagycsoportosai. A rendezvény elengedhetetlen mozzanata az új kenyér
megáldása és megszentelése. Az ünnepséget utcabál, majd
21.00–22.00 óra között tûzijáték követi.

Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án,
államalapító Szent István királyunk napján!
Kôszegi Zoltán
polgármester

Jól megjelölte ezt az ezredévet:
kereszttel írta rá kemény nevét,
mint halhatatlan gyôzelmi ék.
Alapkô lett, de kônél súlyosabban
vetette el az épülô falakban
toronyszökkentô, férfias hitét.
Amint alázatát mindegyre inkább
úrrá emeli roppant erején,
a bércre hág s egy országon tekint át,
hol hajnalpírban reszket még a fény.
Komor felhôkbôl bomlik ki a kék ég
s virrasztva várja népe ébredését
a századok szélfútta reggelén.
Nem tétován, de biztos mozdulattal
lendül elôre tervezô keze,
míg port kavar és szilaj kedvvel nyargal
a forró puszták zendülô szele.
Bölcs szemmel néz a fényes távlatokba
s pillantásával féltôn átkarolja
a frissen szántott szûzi földeket.
Kegyes jobbjával törvényt ír, keményet,
hogy megkösse a rónák vad porát,
szôlô teremjen és kenyér, fehérebb
s hogy mindenki meglelje otthonát.
Áldott szigor, rendet hozó szelídség!
Arany szív, mely eltékozolja kincsét,
hogy új szívekben ragyogjon tovább!
Hát róla zengjen most a lelkes ének!
Uram, téged dicsérünk általa,
mert ô volt a te választott edényed,
apostolod; híved s a föld sava.
És ô volt ama bibliai sáfár;
kire be jó, hogy éppen rátaláltál,
midôn megvirradt napunk hajnala!

Rendezvényeink

A nyár utolsó nagy bulija:

a Kárpátfeszt!
Az egyhetes “Kárpát-medencei könnyûzenei fesztivál” teljes fordulatszámmal jövôre indul Dabason, de ha bábáskodni akarsz egy nagy dolog
születésénél, ne hagyd ki az idei 0. – fékezett habzású, háromnapos – fesztivált! Ha megnézed az augusztus 31. és szeptember 2. közötti programokat, láthatod, hogy bemelegítésnek ez sem lesz rossz.
De miért is indítjuk útjára a Kárpátfesztet? Mert végigtekintve a hazai
könnyûzenei fesztiválok palettáján, hiányzik róla egy olyan, amelyik kizárólag Kárpát-medencei magyar zenekarokat vonultat fel. Sôt, nemcsak
népszerû együtteseket visz színpadra, de a tehetséggondozás jegyében lelkes közönséget nyújt kevésbé vagy egyáltalán nem ismert feltörekvô, tehetséges Kárpát-medencei magyar bandáknak is. Olyanoknak, akiknek
máshol kevés lehetôségük van a kitörésre. Ennek nyomatékosítására a
Kárpátfeszt zenei díjat is oszt, amelyet a legtehetségesebb zenekarnak ítél
oda a szakmai zsûri és a közönség. Ha eljössz, a könnyûzenei koncertek
mellett színvonalas sport-, szabadidôs és kulturális programokon is részt
vehetsz, és találkozhatsz a Kárpát-medence minden tájáról érkezô
fiatalokkal. Találkozunk augusztus végén Dabason a nyárzáró fesz-

tiválon, a Kárpátfeszten!

KÁRPÁTFESZT PROGRAM:
AUG. 31. péntek (Kapunyitás 12.00-kor):
17.00–17.30 SZILAJ DOBKÖR
17.30–18.15 NEOFOLK
18.30–21.00 megnyitó
21.00–22.30 BIKINI
22.30–24.00 P.MOBIL
24.00–01.00 HUNGARICA
01.00–02.00 KNOCK OUT (Erdély)
02.00–03.00 KATAPULT (Erdély)
03.00-tól
JUHÁSZ EGYÜTTES/TÁNCHÁZ (Délvidék)
SZEPT. 1. szombat (A pénteki belépôk déli 12.00 óráig érvényesek!):
14.00–14.30 BETON OLDROCK BAND
14.30–15.00 NEUROZÓNA

15.00–15.30 LAZULALÁNC
15.30–16.20 B-TERV (Délvidék)
16.20–17.00 ORDIBÁLÓ SZAMÓCÁK (Erdély)
17.00–17.40 GALOOSHKA (Erdély)
17.40–18.30 KERECSEN (Felvidék)
19.00–20.00 YESTERDAYS (Erdély)
20.00–21.00 DEPRESSZIÓ
21.00–22.00 MONYO PROJECT (Erdély)
22.00–23.00 ROLE (Erdély)
23.00–00.30 BEATRICE
00.30–01.30 BALKAN FANATIK
01.30–02.30 MAGNA CUM LAUDE
02.30-tól
JUHÁSZ EGYÜTTES/TÁNCHÁZ (Délvidék)
SZEPT. 2. vasárnap (Kulturális és családi programok, a belépés díjtalan!):
Színpad:
Magyarországi és határon túli népi együttesek táncháza
Karám:
Kelemen Zsolt lovasíjász bemutatója
Baranta harci bemutató 15 fô részvételével
Kunsági lovasbemutató
Elôadói sátor: Mauer Oszkár délvidéki borász borkóstolója
Kelemen Zsolt lovasíjász elôadása
Margittai Gábor – Külsô magyarok, Jankovics Marcell
Kis sátrak:
Bencze Márton – honfoglalási öltözetek
Bálint Csaba – kerámiák
Galántai Gábor – avar, hun korabeli ruhák bemutatója
Kollár Zsolt – székelyföldi útinapló
Nagy Ildikó–Pápai Szabolcs – ôsmagyar faragott
bútorok
Novák Ági – üvegfestés hagyományos motívumok alapján, kicsiknek, nagyoknak... kunsági birkasütés, jurta állítás – 2-3 jurta bemutatása, íjászat – íjászverseny
A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!

JEGYEK
A pénteki napijegy ára: 1500 Ft (érvényes szombat déli 12 óráig!)
A szombati napijegy ára: 2000 Ft • A 2 napos bérlet ára: 3000 Ft
Sátorjegy (csak bérleteseknek!): díjtalan. A vasárnapi programokra a
belépés díjtalan. Jegyek a helyszínen válthatók. 12 éven aluli gyermekek számára a belépés díjtalan, csak szülôi felügyelettel!

info@karpatfeszt.hu • www.karpatfeszt.hu

IX. DABASI NAPOK
Szeptember 1., péntek:
Vadászati kiállítás a Halász Móricz-kúriában
Szeptember 15., szombat:
A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI (nyitott
nap mindhárom városrészben) • Dabasi Csillagok – tehetségkutató verseny döntôje és gálája a
DDS küzdôterén
Szeptember 16., vasárnap: A KULTURÁLIS
ÖRÖKSÉG NAPJAI (nyitott nap mindhárom
városrészben) • Nagyszülôk és unokák sportdélutánja (Gyóni Géza Nyugdíjasház)
Szeptember 17., hétfô:
18.00 Dabasi építôk és kivitelezôk kiállítása
Szeptember 18., kedd: Dabas természeti értékei
IV. – könyvbemutató a Halász Boldizsár Városi
Könyvtárban

Szeptember 19., szerda:
Kossuth-nap a Kossuth Lajos Általános Iskolában
Horgolt kézimunka és nemezkiállítás a Kossuth Ház Galériában
Szeptember 20., csütörtök:
17.00 Életképek a régi Szôlôbôl – kiállítás a dabasszôlôsi mûvelôdési házban
Szeptember 21., péntek:
16.00 Dobkiállítás a DDS aulájában
18.00 Dobkávézó Városházi Este a Szent István téren
Szeptember 22., szombat: Vállalkozók Napja,
Egészség- és Szépségnap a Jubileumi parkban
19.00 III. Világzenei Dabasi Dobfesztivál
Szeptember 23., vasárnap:
17.00 Kórushangverseny a gyóni református
templomban – a Nagytarcsa-péceli evangélikusreformátus gyülekezet kórusa

Bôvebb információhoz plakátjainkon, szórólapjainkon juthatnak. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Rétes-utca
Augusztus 18-án a Sári Napok keretében ismét megrendezésre kerül a sári Rétes-utca
Fesztivál. A többnapos eseménysorozat csúcspontja az “utcák” közössége által készített rétesek felvonultatása. A programokat különbözô
kulturális, zenei és sportesemények kísérik.
Kézmûves és hagyományôrzô sátrak színesítik
az utcát. Többek között fellép a Bandiera
Zászlóforgató együttes és a Presso Band zenekar.
Augusztus 19-én családi táncházzal várja az
érdeklôdôket a Szlama Zenekar. A táncház
mellett batikolás, arcfestés, kézmûves foglalkozás, bográcsolás, filmvetítés, pingpong és
csocsó szélesítik a rendezvény programjait.
Szeretettel várunk minden érdeklôdôt és a
résztvevôk további jelentkezését!
Tel.: 06-30/963-8648 • 06-70/776-5675

Rádió Dabas 93.4

Rádió az ország szívében!
JÚLIUS 30-ÁN, HÉTFÔN 8 ÓRAKOR KEZDTE MEG ADÁSÁNAK SUGÁRZÁSÁT A RÁDIÓ
DABAS. AZ ALÁBBIAKBAN BEMUTATKOZIK AZ A FIATAL STÁB, AMELY A VÁROST ÉS A
RÉGIÓT HÍREKKEL, INFORMÁCIÓKKAL, JÓ ZENÉVEL LÁTJA EL A JÖVÔBEN.
Szehofner József:
1982. április 3-án születtem Komáromban.
Nôs vagyok, feleségem Csergô Zsuzsanna teológus. Egy gyermekünk van, Anna Sarolt.
2000-ben a gyôri Pattantyús-Ábrahám Géza
Ipari Szakközépiskolában érettségiztem. 2006ban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán szereztem teológusi, majd
2007-ben a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karán politikai szakértôi
diplomát, ill. még ebben az évben EU-pályázatíró- és végrehajtói képesítést a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fôiskolán. Jelenleg a
PPKE-JÁK elsôéves jogászhallgatója vagyok.
Mindeközben 2004-tôl a Budapesti Kommunikációs Fôiskolán oktatásszervezôként dolgoztam, majd 2006-tól az BKF Két Tanítási
Nyelvû Szakközépiskola fôállású oktatója lettem. A Rádió Dabas egy olyan lehetôség számomra, számunkra, ahol mindamellett, hogy
egy új szakmát is elsajátítunk, a dabasi és a térségben lévô települések érdekeit, értékeit képviselve igazi szórakozást nyújthatunk az itt élô
embereknek. Pontos és friss hírekkel szolgálhatunk, hogy mindenki idôben értesülhessen az
ország szívének legfontosabb eseményeirôl.
Kancsár Krisztián:
Végzettségemet tekintve történelem tanerô és
idegenvezetô vagyok, de egy pár éve már “városközi áldiplomáciával” foglalatoskodom.
Eddigi 27 éves létem ideje alatt még nem nyílott alkalmam arra, hogy kipróbáljam magam
mikrofonközeli megmérettetés keretében, de
már régóta szerettem volna a “verbális” média
közelébe kerülni, ezért is örültem, amikor felfedeztem, hogy mûsorvezetôket keresnek egy
új regionális rádióadó beindításához. Úgy vélem, nagyon jó kis csapatot sikerült összeválogatni, és bár jelen pillanatban még számtalan
nehézséggel kell szembenéznünk tapasztalatlanságunkból fakadóan, meggyôzôdésem,
hogy ha megfelelô türelemmel viseltetnek kis
csapatunk irányában, akkor egy idô után egy
igényes és szórakoztató rádióadóval gazdagíthatjuk Dabas várost és az egész régiót.

delmi szervek körül tevékenykedtem, újságírószerkesztôként. A rádióban hírszerkesztôként
dolgozom. A helyi hírek beszerzése és prezentálása a feladatom. A jövôben szeretném, ha
több helyi hírblokkal jelentkezhetnénk, a hallgatók jobb informálása végett.
Ordasi Brigitta:
1982. február 10-én születtem Budapesten.
Tanulmányaimat Dabason kezdtem, majd
Kapui Ágota és a “Hold barátai” színjátszó
csoport hatására Budapesten folytattam egy
drámatagozatos gimnáziumban. Az érettségi
megszerzése után felvételt nyertem az ELTEre, ahol 2005-ben szereztem diplomát mint
mûvelôdésszervezô és idegenforgalmi animátor. A rádió egy új szerelem az életemben. Barátaim hatására jelentkeztem, és egyre inkább
azt érzem, hogy egyszer még nagyon hálás leszek nekik ezért.
Szabó Róbert:
1977. november 7-én születtem Budapesten.
Tanulmányaimat Dabason végeztem, majd
pár év útkeresés után a média felé fordultam.
A Komlósi Oktatási Stúdió riporterképzô szakán ismerkedtem a szakmával, ahonnan Kovácsi László médiadíjjal távoztam. 2005-tôl a Ferencvárosi Televíziónál dolgoztam szerkesztôriporterként. Úgy gondolom, a Rádió Dabas
óriási lehetôség mindnyájunk számára. Nagyszerû dolog egy induló rádió stábjának tagja
lenni. Feladatunk, hogy az óriási lelkesedést
szakmai tudással támasszuk alá, hogy ez sikerül-e, azt úgyis Önök fogják eldönteni.

Vörös Domonkos Csaba:
1982-ben születtem Budapesten. A Budenz
József Gimnáziumban érettségiztem, majd újságírói ismereteket, hírszerkesztést, beszédtechnikát tanultam az Athéné Idegenforgalmi
és Üzletemberképzô Szakközépiskolában.
Jelenleg a Kodolányi János Fôiskolán kommunikáció-mûvelôdésszervezô szakos hallgató
vagyok. Több mint hat éve rádiózom. Dolgoztam a Rádió Deejay-nél segéd-mûsorvezetôként, majd a százhalombattai rádiónál, a
Pilis Rádiónál, a Tatabányai Rádiónál mûsorvezetôként. A rádiózáson kívül érdekel a politika, a nagyvilág hírei, a motorozás. Zenegyûjtô vagyok, szeretek kirándulni és fontos
számomra, hogy emberekkel foglalkozhassak.
Egy induló rádió stábjához tartozni nagy kihívást jelent számomra, mert rajtunk múlik az
adás sikere és megítélése.
Szuróczki Csaba:
1970-ben születtem Budapesten. Gyermekkoromat Inárcson töltöttem. Miután megnôsültem (1998-ban), Dabasra költöztem. Családommal együtt azóta is itt élünk. Médiamúlttal ugyan nem rendelkezem, de mint lemezlovas 14 éven keresztül szórakoztattam a fiatalokat a környékbeli klubokban. Meghatározó
volt életemnek ezen szakasza, ahol a fô szerepet a zene töltötte be. Ezért örülök a lehetôségnek, hogy a zenével való foglalatosságomat tovább kamatoztathatom a rádión keresztül. Hiszen a rádió nemcsak egy rétegnek
szól, hanem mindenki zenei ízlését próbálja
kielégíteni.
Kisgyörgy Krisztián:
1980-ban születtem. Közel 10 éve kerültem
kapcsolatba a médiával. Elôször a Blikk címû
napilap Budapest rovatánál dolgoztam, majd
lehetôségem nyílt megismerkedni a rádiózással
egy dunántúli rádiónál. Jelenleg mûsorvezetôként dolgozom a Rádió Dabasnál. Késôbbi
célom továbbra is a média területén dolgozni.

Moldován Ágnes:
1982-ben születtem, Örkényben lakom. Középiskolába a dabasi Táncsics Mihály Gimnáziumba jártam. Tavaly szereztem diplomát a
Budapesti Kommunikációs Fôiskola kommunikáció szakán. Javarészt az írott és az online
sajtó speciális területén, a fegyveres és rendvé-
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Dabasi Világzenei Dobfesztivál
Kevés dolog van, melyrôl szívesebben tudnék
most beszámolni, mint a III. Világzenei
Dabasi Dobfesztivál, mert az elôzô két év szép
emléke, az idei fesztivál megszületése a legmeghatározóbb számomra ezekben a hetekben. Az, hogy Dabasra költözik egy-két napra
a felhôtlen szórakozás, a zene ünneplése, ez
egy csodálatos dolog.
Most érkeztünk Erdélybôl, ahol a dabasi
fesztivál mintájára (!) másodszor rendezték a
Dob-ban fesztivált, melynek védnöke is lehettem. Ez azt bizonyítja, hogy amit itt a
dabasiak összefogásával elkezdtünk, komoly
értéket képvisel, hiszen már másoknak is
mintául szolgál!
A városi napok eseménysorozata olyan lehetôség, amikor az egész város együtt ünnepelhet, mert az ország súlyos gondjai dacára
ebben a városban az emberek sikeresnek
mondhatók, a vezetés a város minden polgárát tiszteli, és megpróbálja életüket biztonságossá és egyre boldogabbá tenni. Egy ilyen
esemény közelebb hozza az embereket, rájövünk, hogy érdemes besegíteni a vezetésnek
abban, hogy a távoli célok megvalósulhassanak. Talán furcsa, hogy ezek a mondatok
elôzik meg a Dobfesztivál ismertetését, de
higgyék el, hogy ezek összetartoznak és egyik
a másik nélkül nem lehet eredményes.
Ebben az évben is csábító programot állítottunk össze, érdemes eljönni, mert azoknak
is meglepést okoz majd a mûsor, akik ez
idáig nem vettek részt hasonló eseményen.
Kevés város van a világon, ahol 70 óvodás
gyermeket megtanítanak egy olyan ritmus
produkcióra, amely a nagyszínpadon is megállja helyét. A dabasi Szimultán SKE fitnesz
tánckar tavaly bebizonyította, hogy világszínvonalú produkcióra képes, fellépésük izgalmas színfoltja lesz a fesztiválnak.
A Szilaj dobkör megidézi múltunkat, szinte ott érezzük magunkat a tûz körül a magyar
ôshazában és a honfoglalás idôszakában.
Horváth Kornél ma már Európa egyik legnevesebb ütôse, egyik különleges hangszere a
“hang”, világszerte nagy feltûnést keltett. Dabason Dörnyei Gáborral, a kiváló magyar dobossal mutatják be erre az alkalomra összeállított produkciójukat. Dömötör Tamás
dabasi lakosként képviseli Magyarországot a
“Szájdob” Világbajnokságon.
A Samba Batucada 50 fôs csapata hazatérve turnéjukról, Dabasra varázsolja a Riói
Karnevál hangulatát, melyet Fekete Linda és
a táncosokkal erôsített Grupo Bahaia szamba
show-ja fog megkoronázni.
Fatima Gozlán és a Khalifa együttes az
Ezeregyéjszaka meséinek hangulatát idézi
meg, ezt látni, hallani kell!
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A Tornádó ütôegyüttes neve már sejteti,
hogy fergeteges produkciót hallhatunk, a
hat miskolci dobos, mint a Lokomotív, úgy
zakatol. A Kalengo Ethnic Groove a legkiválóbb zenészekbôl összeállt zenekar, amely
a világzene legismertebb elemeit dolgozta
fel mai, sodró zenévé.
A csíkszeredai nemzetközi fesztiválon hatalmas sikert aratott Trió Olamar, Fatima
Gozlannal együtt ad ízelítôt a fesztíválon játszott sikerprodukcióból. Talán érdekes megjegyezni, hogy a doboknál a Dabasi Gála mûsorszerkesztôje, vezetôje és e sorok írója is
hallható lesz.

Már a 21-i, pénteki Dobkávézó Városházi
Este a dob és ütôs hangszerek jegyében zajlik.
Látogassanak ki a Szent István térre, ahol
kipróbálhatják a hangszereket és együtt dobolhatnak a fellépôkkel. A szombati Vállalkozók Napján szintén találkozhatnak a hangszerrel, hiszen a színpadon, a helyi fellépôk
mellett dobos formációk szórakoztatják majd
önöket.
Kérem, hogy mozduljanak ki otthonról,
ünnepeljenek, szórakozzanak velünk ezeken
az eseményeken!
Martonosi György

Önkormányzati hírek

Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselôtestülete 2007. július 25-én megtartott ülésén
a 3. sz. Napközi Otthonos Óvoda (2373 Dabas,
Benedek E. u. 2.) vezetésével 2007. augusztus
1.–2012. július 31. közötti idôszakra Hizsnyai
Péternét bízta meg.
***
A Képviselô-testület hozzájárult a Dabas, Lenin tér 2. szám alatti, ténylegesen Szent István
tér 2. szám alatti 2270 hrsz.-on nyilvántartott,
1 ha 0732 m2 területû középiskola megnevezésû ingatlan tulajdonjogának térítésmentes átadásához Pest Megye Önkormányzata javára,
közoktatási feladatok ellátása érdekében.
***
A terület kezdeményezte a Táncsics Mihály
Gimnázium, Szakközépiskola átadásáról Pest
Megye Önkormányzatával kötött megállapodás módosítását, miszerint kerüljön bele a
megállapodásba, hogy a tulajdont csak gimnázium céljára adja át. Amennyiben nem erre a
célra használja Pest Megye Önkormányzata
vagy a jogutódja legalább 50 évig, visszakerül
Dabas Város Önkormányzata tulajdonába.
***
A Képviselô-testület módosította 116/2007.
(IV. 25.) számú határozatát az alábbiak szerint:
Hozzájárult ahhoz, hogy a dabasi 2203/1 hrsz.-ú,
3637 m2 nagyságú Dabas, Bajcsy-Zsilinszky
u. 19. szám alatti Zeneiskola megnevezésû
ingatlan egészének terhére Pest Megye Önkormányzatának javára ingyenes használati jog az
ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.
Jóváhagyta továbbá a Nevelési Tanácsadó
intézményének elhelyezésére vonatkozó megállapodást.
***
Dabas Város Önkormányzatának Képviselôtestülete döntött arról, hogy a Daszofe Kht. részére a 2007. évben 3 900 000 Ft fejlesztési támogatást biztosít a Luther utcai szociális foglalkoztató fejlesztésére az általános tartalék
terhére.
***
Elfogadta: az 1. sz., a 2. sz. és a 3. sz. Napközi Otthonos Óvoda, a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola módosított alapító okiratát, továbbá hatályon kívül helyezte az intézmények
korábbi alapító okiratát.
***
A Képviselô-testület elfogadta Dabas Város
Önkormányzatának Települési Közoktatási
Esélyegyenlôségi Tervét, azzal, hogy az érintettekkel való konzultáció után az abban foglaltakat figyelembe veszi az önkormányzati feladatellátási és intézkedési terv felülvizsgálata és
végrehajtása során.
***
Elfogadta a testület a Kossuth Zsuzsanna
Szakképzô Iskola módosított pedagógiai prog-

ramját és kéri az abban foglaltak bevezetését a
2007–2008-as tanévtôl.
***
A 2007–2008-as tanévben engedélyezte a
Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola igazgatójának felmentését a kötelezô órái alól.
***
A testület engedélyezte a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskolában a 2007–2008-es tanévben a maximális osztálylétszámok túllépését, illetve az átlaglétszámtól való eltérést az
alábbi évfolyamokon:
12. évfolyam felnôttoktatás 40 fô
felsôfokú szakképzés
42 fô
11 F felnôttoktatás
40 fô
10 évfolyamon az átlaglétszámnál alacsonyabb
létszámú osztályok indítását
12. B angol csoport 7 fôvel való indítását
13. D kômûves szakmacsoport 7 fôvel való indítását
***
A testület elfogadta, hogy Dabas Város Önkormányzata a dabas-szôlôsi városrészben a
kulturális feladatok ellátásáról a 2370 Dabas,
Tinódi utcai épületben önkormányzati szakfeladaként gondoskodjon, és biztosítsa az ehhez
szükséges személyi feltételeket.
***
A Képviselô-testület a városi rendezvényre
való tekintettel (III. Világzenei Dabasi Dobfesztivál) nem szervezi meg 2007. évben Dabason
az Európai Mobilitási Hetet, Európai Autómentes Napot.
***
Dabas Város Önkormányzatának Képviselôtestülete keretmegállapodásos közbeszerzési
eljárást folytat le, melynek keretében 4 évre
keretmegállapodást köt egy ajánlattevôvel: útfelújítások, útépítések, járdák, kerékpárutak és
kapcsolódó mûtárgyaik kivitelezése tárgyban, a
keretmegállapodásban rögzített fajlagos kivitelezési díjakon, melyek legfeljebb az éves infláció mértékével (KSH-adat) emelhetôk. Egyéb
áremelkedések nem érvényesíthetôk a 4 év
alatt. A keretmegállapodás becsült összértéke
legfeljebb nettó 1200 millió Ft.
***
Az Önkormányzat hozzájárult a város Integrált településfejlesztési koncepciójának és akciótervének kidolgozásához.
***
A testület hozzájárult, hogy Dabas Város
Önkormányzata megszüntesse a Kincsesház
Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodást, és a sajátos nevelési igényû tanulók ellátására az Igazgyöngy Közhasznú Alapítvánnyal
kössön hasonló tartalmú közoktatási megállapodást.
***
A Képviselô-testület döntött arról, hogy a
Halász Móricz-kúria legszükségesebb felújításaira 600 000 Ft támogatást biztosít az általános tartalék terhére.

A VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY HÍREI

A biztonságosabb közlekedésért…
Dabas Város Önkormányzata az elmúlt években kb. kilenc km járdát és kerékpárutat építtetett a biztonságos közlekedés érdekében. A kerékpárúton közlekedôk védett útvonalon közlekednek a városban, vagyis elsôbbségük van a
keresztezô, illetve kanyarodó jármûvekkel szemben. Sajnos a gépkocsival közlekedôk sok esetben nem veszik figyelembe a kerékpárutakat
levédô “elsôbbségadás kötelezô”, illetve “állj
elsôbbségadás kötelezô” táblák tilalmát, és sok
esetben ütköznek kerékpárúton közlekedô kerékpárossal. A súlyosabb balesetek elkerülése,
megelôzése érdekében az Önkormányzat az útkeresztezôdésekben (összesen 21 helyen) kiemelt, a meglévôtôl eltérô színû és szerkezetû
(viacolor) burkolatokat építtetett. A tábla hatálya és a burkolat színe, reméljük (piros burkolat-sárga vonal) a továbbiakban jobban figyelmezteti a közlekedésben résztvevôket a kerékpárúton közlekedôk védelmére.
***
2007. június hónap elsô napjaiban, az építkezés
befejezését követôen megtörtént a mûszaki átadás az Áchim utca 6. sz. alatti épületben. Ezt
követôen június 18-án beköltözött új helyére a
Társult Önkormányzatok Együtt Segítô Szolgálata, amely ezáltal európai uniós elvárásoknak
megfelelô helyen tudja tevékenységét folytatni.
A Magyar Postától kapott információk szerint az
épület jobb szárnyában kialakított postai rész
megnyitása várhatóan szeptember 15. körül fog
megtörténni, mivel jelenleg a belsôépítészeti
munkálatok vannak folyamatban. Örülünk
annak, hogy a nyitást követôen a gyóni városrész polgárai postai ügyintézésüket egy, a kor
követelményeinek megfelelô helyen fogják a
továbbiakban végezni.

Közbiztonsági hírek
2007. július hónapban Dabas város területén összesen 26 bûncselekmény vált ismertté. Lopás 11, betöréses lopás pedig
két alkalommal történt. Rongálás és csalás
miatt két-két esetben indult büntetôeljárás. Kiemelt bûncselekmény egy esetben
történt (rablás). Az egyenruhás állomány
július hónapban illetékességi területünkön egy halálos, öt súlyos, nyolc könnyû
sérüléssel és 41 anyagi kárral végzôdô közlekedési balesetnél intézkedett. Felhívjuk
a tisztelt polgárok figyelmét arra, hogy a
balesetek túlnyomó többségénél felmerült
a gépjármûvezetô ittassága, ezért ismételten felhívjuk a figyelmüket arra, hogy ittas vagy bódult állapotban ne vezessenek,
hiszen ezzel saját és mások életét, testi épségét veszélyeztetik.
Somodi Sándor r. fôhadnagy
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FIATALOK FEHÉRBEN
Dabas Város Önkormányzata, a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat,
valamint a Sári Szlovák Önkormányzat szervezésében 2007. július 31én egyhetes, “Biztonságos közlekedésért” mozgalom indult Dabas központjában, a Bartók Béla út öt legforgalmasabb keresztezôdésében.
A kerékpárutak folytonosságát jelzô, nemrégiben kiépített piros színû sávokban, valamint a gyalogátkelôhelyeken a gyalogosokra, illetve a
kerékpárosokra vonatkozó elsôbbséget a gépjármûvezetôk gyakran nem
biztosítják. Az említett keresztezôdésekben két-két fehér egyenruhába
öltözött, lelkes fiatal hívta fel a gépkocsivezetôk figyelmét a KRESZ e
helyeken érvénybe lépô szabályainak betartására, valamint a gyalogosokat és kerékpárosokat a program céljával kapcsolatos információkkal,
óvatos és elôvigyázatos közlekedésre szólította fel. A tájékoztatás után
apró ajándékkal (pl. Dabas város zsebtérképe, vagy a Rádió Dabas színes matricája) látták el az érdeklôdôket. Az egyhetes munka után levont
tapasztalatok alapján a mozgalom eredményesnek bizonyult, hiszen
mind a járókelôk, mind pedig a kerékpárosok és a gépjármûvezetôk fogékonyak voltak az akció célját illetôen és a tájékoztatás után igyekeztek a rájuk vonatkozó szabályok alapján figyelmesebben közlekedni. A
szervezôk a sári és a gyóni városrészre is igyekeznek kiterjeszteni a programot, a következô napokban ezeken a településrészeken is megtalálhatók lesznek a fiatalok, hogy még szélesebb körben tudjanak tenni városunkban a biztonságos közlekedésért. Biztonságos, balesetmentes közlekedést kívánunk!
Gogolák Kitti ifjúsági képviselô

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Önkormányzathoz
2007. évre fizetendô:
• Gépjármûadó második félévi részletének befizetési határideje: 2007.
szeptember 17. Számlaszám: 64400099-10980123
• Helyi iparûzési adóelôleg második félévi részletének befizetési határideje: 2007. szeptember 17. Számlaszám: 64400099-10980264
• Magánszemélyek kommunális adójának második félévi részletének befizetési határideje: 2007. szeptember 17.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200033
• Vállalkozók építményadójának második félévi részletének befizetési
határideje: 2007. szeptember 17.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200026
• A késedelmes fizetés miatt felszámított késedelmi pótlékot a
64400099-10980312 számú Adópótlék számlára, illetve a bírságot a
64400099-10980305 számú Adóbírság számlára kell megfizetni.
Az adófizetéssel kapcsolatban bármilyen problémájuk merül fel, úgy
kérjük, ez ügyben szíveskedjenek a Dabas Város Polgármesteri Hivatalának adócsoportját megkeresni személyesen vagy telefonon:
Iparûzési adó
561-245 II. em. 213. szoba
Vállalkozók építményadója 561-265 II. em. 213. szoba
Gépjármûadó
561-243 II. em. 212. szoba
Kommunális adó
561-247 II. em. 214. szoba
Zöld szám:
06-80/981-900
Felhívjuk a figyelmüket a határidô pontos betartására, hogy elkerülhetô legyen a késedelmi pótlék felszámítása.
Dabas Város Polgármesteri Hivata

FELHÍVÁS

Tisztelt Dabasiak! Ha a lakókörnyezetük közelében szokatlanul
nagy számú idegen személy jelenlétét észlelik, kérjük, tegyenek bejelentést a Határôrség vagy az Idegenrendészeti Hivatal zöld számán, azaz a 06-80/323-334-es telefonszámon.
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A TIGÁZ közérdekû közleménye
A MOL Zrt. újhartyáni gázátadó állomásán karbantartási munkálatokat fog végezni, ezért Dabason 2007. szeptember 26-án 9.00 órától
15.00 óráig a gázszolgáltatás szünetel. Ez idô alatt a gázmérô elôtti fôelzárót elzárt állapotban kell tartani. A biztonság érdekében a vállalat
szakemberei ellenôrizni fogják a gázcsapok elzárt állapotát. Rendellenesség vagy hiba esetén bejelentést az 53/505-700-as telefonszámon lehet
tenni.

Mostantól már országszerte 208 postán elérhetôek
a

Sodexho Pass Hungária Kft. utalványai

A Magyar Posta hivatalaiban már 2001 óta nagy sikerrel értékesíti a
Sodexho Pass Hungária Kft. utalványait. A növekvô vevôi igényekre
válaszul a postai értékesítési hálózatot több mint háromszorosára
bôvítette a nyár elején. Jelenleg az ország egész területén összesen
már 208 postahivatalban vásárolhatóak meg a Sodexho utalványok.
A postai értékesítés nagy elônye, hogy az utalványok azonnal átvehetôek és felhasználhatóak. A kibôvített értékesítési hálózat az ország
egész területét lefedi, így gyakorlatilag akadály nélkül bárhol beszerezhetôek az utalványok. Bizonyos cégméret alatt az utalványok postahálózaton keresztül történô megvásárlása rendkívül gazdaságos, hiszen nem kell például a kiszállítási díjjal számolni.
A postákon elérhetôek az ENNI-KÉK étkezési utalványok, a melegétkezés támogatását biztosító MELEGÉTEL utalványok, az iskolakezdéskor adható ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS utalványok. Kapható
még az EXTRA AJÁNDÉK utalvány is, mely felhasználható a következô
termékek bármelyikének megvásárlása esetén: mûszaki cikk és lakberendezés; könyv és szabadidô; ruházat; kozmetika, vegyi áru és egészség; élelmiszer. Néhány postán KULTÚRA utalvány értékesítése is folyik, melyek különbözô kulturális intézményekben, mozikban, színházakban válthatók be. Az utalványok rendkívül széles körben használhatóak fel, olyan országos hipermarket, üzletláncok és szolgáltatók tartoznak beváltóink közé, mint például a Tesco, CBA és Coop áruházak
az ENNI-KÉK étkezési utalvány esetében, a házhoz szállító cégek és a
Mc Donald‘s üzletek a MELEGÉTEL utalvány tekintetében. Az ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS utalványt többek között beváltják a Líra és
Lant, valamint az Ápisz üzletei. Az EXTRA AJÁNDÉK utalvány olyan
helyeken is felhasználható, mint a DM üzletei, Media Markt és C&A
boltjai. A Sodexho Pass Hungária Kft. 14 éves szakmai tapasztalatát
felhasználva piacvezetô szerepet tölt be az utalványforgalmazás területén. A béren kívüli juttatások szakértôjeként folyamatosan fejleszti
szolgáltatásait, törekedve a hosszú távú partneri együttmûködésekre.
A Sodexho Pass utalványok széles körû felhasználhatóságának köszönhetôen még fontosabb részévé válik a cégek motivációs rendszerének, mellyel a munkavállalói elkötelezettség növelhetô. Az utalványok használata a cégek számára akár 50%-os bérköltség-megtakarítást is jelenthet és könnyedén beilleszthetôek a vállalat Cafeteria
rendszerébe. A Sodexho utalványok 31 000 elfogadóhelybôl álló beváltóhálózata folyamatosan bôvül, megkönnyítve ezzel az utalványok
felhasználását.
Bôvebb információért látogasson el honlapunkra: www.sodexhopass.hu/2006/postai_ertekesites.php vagy forduljon hozzánk bizalommal további információért a sajto@sodexhopass.hu email címen.
Budapest, 2007. július 30.
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Június 28-án került sor a Dabas Közszolgálatáért Köztisztviselôi Díj átadására, a Városháza
nagytermében. Az elismerést idén a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Gazdasági Osztályának vezetôje, Somodiné Jelenik Mária vehette
át Kôszegi Zoltán polgármestertôl. Az osztályvezetô asszony életfilozófiája, létezésének és
munkájának mottója a következô: “Ami nehéz, ahhoz kell egy kis idô, a lehetetlenhez valamivel több” (Nansen). Az alábbi beszélgetés
ezt a szép és mértékadó gondolatot igazolja.
K. Á.: Mikor döntötted el, hogy pénzügyi területen szeretnél dolgozni?
S. J. M.: Azt, hogy pénzügyi területen szeretnék dolgozni, már érettségi körül eldöntöttem, és fôiskolai végzôsként már az is megfogalmazódott bennem, hogy önkormányzatnál szeretnék dolgozni és elsôsorban az adóügyek területén. Elképzeléseimet az élet igazolta.
K. Á.: Mióta dolgozol a Polgármesteri Hivatalban, és mióta tevékenykedsz ebben a beosztásban?
S. J. M.: A dabasi Polgármesteri Hivatalban
1995 októbere óta dolgozom, ebben az évben
üresedett meg a pénzügyi osztályvezetôi hely,
én megpályáztam és sikerült elnyernem. Nagy
tenni akarással vetettem bele magam az itteni
munkába.
K. Á.: Mint vezetô, hogyan boldogulsz az egyik
legnagyobb osztály vezetésével?
S. J. M.: Szerencsém volt, hogy a kezdéskor
egy összeszokott és szakmailag felkészült osztályt kaptam, ami nagy elônyt jelentett az indulásnál. Ezen a szakterületen is egyik legfontosabb a szakmai tudás, amit folyamatosan frissíteni kell a vezetôknek is és a dolgozóknak is, valamint a csapatmunka. Erre a két dologra folyamatosan nagy hangsúlyt fektetek.
K. Á.: Mi a vezetôi stratégiád és a sikered titka?
S. J. M.: Elsôdleges szempont számomra,
hogy minden munkakörbe a feladatát, munka-

körét szeretô egyén kerüljön, mert az emberek
ritkán érnek el sikert abban, amit nem szívesen
csinálnak. Következô alapelvem, hogy minden
feladatnak legyen konkrét felelôse. A fentieken
kívül különösen nagy figyelemmel kísérem az
osztályba való beilleszkedés képességét, mind
szakmailag, mind emberileg.
K. Á.: Milyen csapattal dolgozol, mennyire számíthatsz kollégáidra a feladatok megoldásában?
S. J. M: Az elôbbi szempontokat figyelembe
véve elmondhatom, hogy a tizenkét év alatt sikerült egy többségében olyan csapatot kialakítani, amely szakmailag jól képzett, nagyfokú felelôsséggel, pontossággal és a város érdekeit figyelembe véve végzi a munkáját. A kollégáim
tudják azt, hogy a város fejlôdésének ôk is aktív
részesei.
K. Á.: Hogyan ellensúlyozod a magánéletedben
azt, hogy a hétköznapokban a száraz tényekkel,
számokkal, pénzügyi problémákkal foglalkozol?
Mi a hobbid, hogyan töltöd a szabadidôdet? Milyen típusú embernek tartod magad?
S. J. M.: A pénzügyi munkát nagyon szeretem, és néha azok a számok, amikkel dolgozom, sokkal beszédesebbek, mint maga a szó,
ezért a munkám egy kicsit a hobbim is. Természetesen emellett vannak még szabadidôs
elfoglaltságaim és ezek közül is, ami a legjobban megnyugtat és kikapcsol az, ha a természet közelében lehetek: imádok kertészkedni,
sétálni, kerékpározni. Sokat olvasok, zenét
hallgatok, és ezek közül is elsôsorban azok fognak meg, amelyek a szeretetet közvetítik felém. Szeretem a feladatokat és problémákat
gyorsan megoldani, viszont nem szeretem, ha
valaki hazudik. Érzékeny vagyok az emberek
gondjaira, de nem szeretem, ha ezzel visszaélnek. Magammal és kollégáimmal kapcsolatban maximalista vagyok.
K. Á.: Anya vagy, vannak gyermekeid. Munkád és felelôsségteljes beosztásod mellett mennyi
idôd jut a családodra?

Tisztelt Érintettek!
Dabas Város Önkormányzatának Oktatási-, és Kulturális Bizottsága
142/2007. (VII. 18.) sz. határozata alapján a költségvetési kerete terhére
pályázatot ír ki a 2007. év második félévére.
A pályázat részletes kiírása megtekinthetô Dabas Város Önkormányzatának hivatalos honlapján (www.dabas.hu).
A pályázatok benyújtásának határideje: 2007. szeptember 6.
Pályázni a Bizottság által összeállított adatlapon lehet.
Az adatlap letölthetô a www.dabas.hu weboldalról, az Önkormányzat/Pályázatok menüpont alatt, illetve nyomtatott formában rendelkezésre áll a Polgármesteri Hivatal (2370 Dabas, Szent István tér 1/B) 221es szobájában.
Pásztor Gergely, az OKB elnöke

Fotó: Karlik Dóra

Az év köztisztviselôje

S. J. M.: Igyekszem az egyensúlyt megtalálni
a gyerekeimmel való törôdés és a munkám között és az ô igényeiknek megfelelôen úgy alakítani, hogy ez számukra a legjobb legyen. Azt
gondolom, hogy egy nô életében a családnak és
ezen belül az anyaságnak kell az elsônek lennie.
Hogy ez nekem mennyire sikerült, arra a választ ôk tudnák megadni.
K. Á.: Milyen terveid vannak a jövôre nézve a
munkádat illetôen?
S. J. M.: Terveim között szerepel a jövôben
olyan ügyfélbarát adócsoport kialakítása, ahová
– annak ellenére, hogy adózni senki sem szeret –
az ügyfelek szívesen jönnek. Kollégáimmal dolgozunk az adóbehajtás minél hatékonyabb
módszerének kialakításában. Tervezzük, hogy a
város honlapján minél több tájékoztatást nyújtsunk a lakosság felé a város pénzügyi életérôl.
Az Év Köztisztviselôje díjért köszönetet szeretnék mondani a város vezetôinek és a Képviselô-testület tagjainak, valamint kollégáimnak,
akik munkájukkal segítettek.
Kapui Ágota

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNY
Az Országos Villamostávvezeték Zrt. az Albertirsa–Martonvásár
400 kV-os távvezetéken 2007. július hónapban felújítási tevékenységet kezdett, amely várhatóan szeptember 30-ig tart. A munkálatokat
az üzemelô távvezetéken, vezetékjog alapján végzik. A terepen való
mozgás során a gépek taposási kárt okozhatnak az érintett ingatlanokon, amelyért a terület használóját kártalanítás illeti meg. Kártalanítási igényüket a károsodott ingatlanok használói a területen jelenlévô
építésvezetônek személyesen, vagy levélben jelenthetik be a következô címen:
Országos Villamostávvezeték Zrt. • Központi Távvezeték Létesítési
Üzem • 1158 Budapest, Körvasút sor 105.
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Nagyköveti Fórum
Zentai kiküldetés
Azt kell mondanom, hogy az elmúlt idôszak is
gazdag volt testvérvárosi rendezvényekben,
elsôsorban legújabb jelöltünkre, a délvidéki
Zentára vonatkozóan.
2007. június 22-én a Halász Móricz-kúriában került megrendezésre a Zentai Est amelynek keretében öt zentai fiatal látogatott városunkba. Egy általam prezentált rövid fényképes bemutatót követôen az egybegyûlteknek
lehetôségük nyílt beszélgetésbe elegyedni a
fiatalokkal, akik ráadásképpen még egy kis gasztronómiai ízelítôvel is megajándékozták az érdeklôdôket. A következô esemény a közigazgatásilag
Zentához tartozó Fölsôhegyen 2007. július 13. és 15. között megrendezett
VI. Kárpát-medencei Aratófesztivál, amely a hagyományos aratómódszerek
megôrzésének fontosságára irányítja a figyelmet sokszínû népzenei és néptáncos aláfestéssel, valamint kiegészítô sportprogramokkal. A szombati na-

pon egy kisebb városi delegáció is ellátogatott az eseményre, valamint a
Kéknefelejcs Citeraegyüttes is színesítette az amúgy is sokrétû programot
színvonalas elôadásával. Mindezek mellett pedig a dabasi birkózók is versenybe szálltak a helyiekkel. Ezt követôen 2007. július 18. és 21. között került megrendezésre a VIII. Nyári Ifjúsági Játékok, amely egy szórakoztató
csapatversenyeket felölelô rendezvénybôl, mára az egyik legjelentôsebb határon túli kulturális és zenei fesztivállá nôtte ki magát. Idén elsô alkalommal
egy „félig dabasi” zenei formáció is képviseltette magát az eseményen.
Ugyanis a Blues Archív a kisszínpadon a hallószervek közé csapott a jelenlevôk osztatlan örömére. Augusztusban a tavalyihoz hasonlóan az idén is
megrendezésre kerül Tr†içben az egykori „Játék Határok Nélkül” városközi
vetélkedô változata, amelyben immáron második alkalommal egy lelkes
dabasi csapat is részt vesz Kuli Imre vezetésével. Ezen túlmenôen pedig az
idén megválasztott polgármester, Borut Sajovic már jelezte, hogy szívesen
ellátogatna az idei Dabasi Napokra szeptember 21. és 23. között.
Végezetül pedig meg kell említenem, hogy Feldmann László ifjúsági polgármester kollegámmal sikeresen pályáztunk egy európai uniós testvérvárosi rendezvényeket támogató kiírásra, így szeptemberben ha minden jól alakul egy többnapos találkozó is megrendezésre kerül Dabason, erdélyi, besztercebányai, tr†içi fiatalok bevonásával. Ez pedig egy hatalmas elôrelépés
lehet a kölcsönös, valóban emberközpontú megismerési folyamatok elômozdításában.
Kancsár Krisztián

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötések
2007. június hónapban kötöttek házasságot:
június 2.
Hamza Gábor Madocsa–dr. Brandenburg Karina Felícia
június 9.
Prauda Zsolt–Sponga Ágnes
június 11.
Harazin Sándor–Heim Rita
június 16.
László Krisztián–Szmazsák Mónika
június 23.
Mráz Balázs–Borbély Tímea
június 30.
Várudvari Attila–Kaizer Éva
Gubicza Tibor Sándor–Lakner Melinda
Fridrich István–Katona Katalin
Volenszki István–Podoba Erzsébet
2007. július hónapban kötöttek házasságot:
július 7.
dr. Nagy Péter Zalán–Szolnoki Anita
július 14.
Nagy Attila–Szabó Brigitta
Hornyák Nándor–Tóth Melinda Éva
Durai Ferenc–Németh Tímea
július 21.
Bujdosó Zoltán–Blascsák Anita
Farkas György–Varga Nikolett Tímea
július 28.
Tarsoly Attila–Tengeri Anita
Sikari István–Germány Anna
10 éve (1997-ben) kötöttek házasságot:
július 5.
Jarábik József–Fazekas Judit
július 12.
Nyakas Zoltán–Erdôs Ágnes
július 15.
Gál István–Nagy Irma Anna
július 19.
Ballai Imre Csaba–Krigel Mária Magdolna
július 26.
dr. Talabér János–Kontra Hajnalka
Garajszki Ákos Orbán–Bukovszki Mária
20 éve (1987-ben) kötöttek házasságot:
július 11.
Gál Miklós–Opóczki Erzsébet
július 17.
Bálint Miklós–Buncsák Ilona
Pazsitka Miklós–Buncsák Ágnes
Bálint István–Csonka Ágnes
július 18.
Baski János–Kleineiser Ilona
július 24.
Bálint József–Szabó Erzsébet
Kocsis István–Janicsák Erzsébet
július 31.
Suhajda János–Kohan Julianna Magdolna
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25 éve (1982-ben) kötöttek házasságot:
július 23.
Havasi Sándor–Holecz Magdolna
július 31.
Bácskai Gábor–Fojta Borbála
Feczesin István–Jászfalvi Terézia
30 éve (1977-ben) kötöttek házasságot:
július 9.
Hegyi Gábor–Balog Zsuzsanna Julianna
július 30.
Bálint Gábor–Strupka Mária
Buncsák Gábor–Zelenák Erzsébet
40 éve (1967-ben) kötöttek házasságot:
július 29.
Szente Károly–Molitor Gizella
10 éve (1997-ben) kötöttek házasságot:
augusztus 16.
Szegedi Zoltán–Tihanyi Ildikó
Lajó Sándor–Fogarasi Andrea
augusztus 22.
Kovács Dávid–Lakatos Julianna
Kocsir Gábor–Dormány Erika
augusztus 23.
Palkó József–Zelenák Annamária
augusztus 30.
Kiss László–Gánóczy Nóra
Danyis János–Kiss Mária
Laczkó István–Balázs Nóra
20 éve (1987-ben) kötöttek házasságot:
augusztus 8.
Balázs János–Hábli Ágnes
Harminc József–Balázs Katalin
augusztus 15.
Suhajda Pál–Balázs Ilona
augusztus 21.
Bozsik István–Prigyeni Silke
augusztus 28.
Pardi Lajos–Farkas Erzsébet
Szenyics István–Kovács Karolina
augusztus 29.
Kárpáti László–Nyiredi Piroska
Egri Sándor–Mózes Márta Ildikó
25 éve (1982-ben) kötöttek házasságot:
augusztus 6.
Prauda Miklós–Faldina Margit
augusztus 28.
Balogh Gábor László–Simora Hajnalka
30 éve (1977-ben) kötöttek házasságot:
augusztus 20.
Valaszkay Gábor–Opóczki Mária
augusztus 27.
Inoka Pál–Horváth Magdolna
40 éve (1967-ben) kötöttek házasságot:
augusztus 19.
Krigel Benedek–Kiripóczki Julianna

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
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Újszülötteink
Újszülött neve

2007. januári újszülöttek:
Kiripóczki Mercedesz
Csiszárik Viktor Szabolcs
2007. márciusi újszülöttek:
Sziráki Ádám Mihály
Ördög Boglárka
Hardi Ádám
Zsíros Donát
Petrik Tamás Kevin
Gombos Barbara
Gáspár Ronaldó Sándor
Hernádi Attila
Garajszki Csanád
Tyüllik István
Kaldenecker Hunor
Lestár András Attila
Fajt Viktor
Bajusz Sára
2007. júniusi újszülöttek:
Prokopecz Klaudia
Molnár Lara Henrietta
Mráz Kevin
Lackó Máté
Gavló József
Petrik Evelin Borostyán
2007. júliusi újszülöttek
Zsadányi Márk László
Pásztor Hunor
Szlezák Kitti
Szerencsi Alba
Gémesi Rozi Abigél
Lakatos Róbert
Berla Richárd
Zsíros Luca
Csörgô Mónika
Szekeres Gréta
Botlik Vivien
Farkas Vince
Janicsák Fanni
Beliczki Bence

Születési ideje

Halottaink

Anyuka neve

01. 19
01. 30.

Kiripóczki Erzsébet.
Kocsír Ágnes Teréz

03. 01.
03. 05.
03. 08.
03. 08.
03. 13.
03. 15.
03. 16.
03. 16.
03. 20.
03. 26.
03. 26.
03. 27.
03. 27.
03. 29.

Sziráki Tünde
Szabó Adrien
Kucsik Mónika
Szaller Anita
Holecz Krisztina
Gecser Ibolya
Hoksza Hajnalka
Antalffy Erzsébet
Revák Erika
Tyüllik István
Bábel Melinda
Maczkó Gabriella
Rajcsányi Melinda
Hornyák Katalin

06. 11.
06. 19.
06. 21.
06. 25.
06. 25.
06. 27.

Kovács Edina
Nagy Enikô
Kovács Tímea
Balázs Nóra
Bálint Erika
Bálint Anikó

07. 06.
07. 08.
07. 09.
07. 09.
07. 12.
07. 12.
07. 12.
07. 13.
07. 15.
07. 16.
07. 17.
07. 18.
07. 18.
07. 18.

Tárnoki Fruzsina
Zsadányi Melinda
Prauda Anita
Jánosi Kinga
Maricza Andrea
Lakatos Katalin
Dormány Sarolta
Puskás Rita
Végh Mónika
Jelenek Ildikó
Kiss Anita
Megyeri Veronika
Opóczki Ilona
Földessy Edit

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!

Városunk 90 év feletti lakói
Név

Születési idô

Életkor

Molnár Károlyné (Galacz Erzsébet)
Miklósovics Mihályné (Tornai Terézia)
Csontos Kálmán
Sztancsik Józsefné (Ponokai Mária)
Sztaskó Jánosné (Földházi Terézia)
Balog Mária
Kocsis Jánosné (Holéczi Julianna)
Kancsár Pál

1917. 07. 26.
1916. 07. 18.
1916. 07. 20.
1911. 07. 08.
1911. 07. 19.
1911. 08. 18.
1911. 08. 21.
1909. 08. 28.

90 éves
91 éves
91 éves
96 éves
96 éves
96 éves
96 éves
98 éves

Isten éltesse Önöket sokáig!
Köszönet

Ezúton szeretnék köszönetet mondani Kôszegi Zoltán polgármester úrnak, Garajszki
Gábor jegyzô úrnak, Gál Imrének, a Polgármesteri és Jegyzôi Iroda osztályvezetôjének, az Okmányiroda vezetôjének, Somodiné Jelenik Máriának a Pénzügyi és Gazdálkodási Fôosztály fôosztályvezetô-helyettesének, valamint a dabasi Polgármesteri
Hivatal és az Okmányiroda összes dolgozójának, hogy édesanyám halála miatt érzett
mély fájdalmamban osztoztak. Köszönöm a segítségüket, támogatásukat!
“egy hivatali dolgozó"

Név

Születési idô Halálozás idôp.

Bálint Benedekné (Bálint Teréz)
1921. 11. 16.
Bálint Józsefné (Suhajda Veronika)
1932. 12. 21.
Balogh Béla
1938. 03. 09.
Barabás Ferenc (Bobák Mária)
1930. 05. 16.
Barta Bertalan
1914. 10. 01.
Bere Sándorné (Bucsuházi Rozália)
1922. 12. 19.
Bognár Gábor
1941. 09. 06.
Danyis Mátyás
1934. 10. 23.
Durai Józsefné (Jurácsik Margit)
1923. 02. 11.
dr. Csölle Miklósné (Czigler Etelka)
1926. 08. 17.
Erôs Istvánné (Fülöp Julianna)
1935. 03. 08.
Fabók István
1954. 03. 04.
Farkas Istvánné (Gacsal Erzsébet)
1934. 12. 13.
Farkas József
1959. 04. 20.
Farkas Pál
1933. 09. 05.
Fojta Istvánné (Mráz Teréz)
1927. 07. 23.
Gábor Józsefné (Pekker Anna)
1922. 03. 07.
Gál Sándorné (Szlama Eszter)
1930. 01. 30.
Gattyán Lászlóné (Osztos Erzsébet)
1926. 02. 15
Gazsik Ferenc
1951. 01. 17.
Gogolák Péterné (Faldina Julianna)
1925. 01. 26.
Hágó Józsefné (Mészáros Ilona)
1927. 08. 11.
Huszár Józsefné (Faragó Mária)
1930. 07. 28.
Jakab Gyuláné (Komáromi Margit)
1924. 04. 11.
Kaszala Sándorné (Lázs Erzsébet)
1932. 07. 01.
Kiss Imre
1933. 06. 16.
Krigel István
1938. 12. 08.
Krigel Miklósné (Bózsik Erzsébet)
1940. 05. 14.
Lakrovits Gyula
1917. 09. 01.
László Istvánné (Baják Rozália)
1930. 02. 15.
Madár Pál
1918. 09. 03.
Magyarházi Istvánné (Kancsár Rozália) 1917. 06. 13.
Majoros István
1962. 12. 25.
Medve László
1942. 02. 03.
Mohácsi Lászlóné (Czakó Erzsébet)
1921. 12. 25.
Mráz János
1932. 09. 08.
Mráz János
1942. 11. 18.
Muhari Lászlóné (Tasi Margit)
1922. 10. 14.
Murárik Pál
1953. 06. 16.
Nagy László Gáborné (Csanádi Ildikó) 1956. 10. 20.
Németh János
1955. 07. 11.
Ócsai József
1925. 08. 09.
Pál László
1967. 05. 22.
Pomázi Ernôné (Lomen Erzsébet)
1915. 05. 14.
Prauda József
1947. 05. 28.
Pucsinszki József
1942. 04. 19.
Rácz József
1922. 07. 19.
Regensburger Károlyné (Gyurics Gizella) 1914. 02. 15.
Rubi Béla
1926. 06. 26.
Sinkó Pál
1963. 05. 18.
Sponga Istvánné (Cserkész Mária)
1945. 08. 30.
Sponga Mihályné (Suhajda Margit)
1908. 05. 11.
Strupka József
1932. 08. 29.
Szabó István
1930. 12. 26.
Szabó Lajosné
1936. 08. 27.
Szágos István
1925. 09. 16.
Szedlacsek Józsefné (Janicsák Erzsébet) 1941. 01. 02.
Szigeti Éva
1942. 08. 08.
Szlezák István
1943. 10. 24.
Szöllôsi Béla
1931. 03. 15.
Takács Andrásné (Ordasi Erzsébet)
1923. 08. 08.
Ujvári Ferenc
1933. 07. 02.
Vajda Ferenc
1948. 10. 14.
Vajda Ferencné (Juhos Anna)
1937. 09. 24.
Varga István
1942. 11. 06.
Zsolnai Jenô
1936. 02. 02.

2007. 04. 24.
2007. 07. 09.
2007. 07. 09.
2007. 05. 30.
2007. 07. 14.
2007. 07. 04.
2007. 05. 19.
2007. 06. 25.
2007. 07. 20.
2007. 05. 03.
2007. 04. 02.
2007. 06. 07.
2007. 05. 08.
2007. 03. 28.
2007. 07. 01.
2007. 06. 11.
2007. 03. 15.
2007. 06. 19.
2007. 06. 14.
2007. 05. 17.
2007. 04. 20.
2007. 06. 03.
2007. 05. 28.
2007. 07. 22.
2007. 05. 18.
2007. 06. 12.
2007. 07. 02.
2007. 07. 25.
2007. 06. 12.
2007. 05. 17.
2007. 06. 13.
2007. 07. 06.
2007 04. 29.
2007. 04. 30.
2007. 04. 27.
2007. 06. 03.
2007. 05. 17.
2007. 03. 15.
2007. 03. 16.
2007. 06. 12.
2007. 04. 01.
2007. 06. 15.
2007. 07. 17.
2007. 03. 14.
2007. 07. 19.
2007. 06. 17.
2007. 07. 16.
2007. 05. 02.
2007. 07. 14.
2007. 05. 28.
2007. 06. 26.
2007. 05. 07.
2007. 03. 02.
2007. 04. 12.
2007. 04. 30.
2007. 06. 19.
2007. 06. 26.
2007. 07. 20.
2007. 03. 26.
2007. 05. 07.
2007. 04. 14.
2007. 05. 19.
2007. 05. 19.
2007. 04. 29.
2007. 06. 16.
2007. 07. 22.

Osztozunk a családok gyászában.
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A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
2007. augusztus–szeptember–október havi programjai
KÉPZÔMÛVÉSZ KÖR foglalkozásai
2007. szeptember 7. (péntek) 16 óra
Helyszín: Kossuth Ház Galéria
(Dabas, Kossuth László u. 19.)
2007. szeptember 21. (péntek) 17 óra
Helyszín: Kossuth Mûvelôdési Központ
Beszámoló az 52. Velencei Biennáléról
(A világ képzômûvészetének keresztmetszete?)
Elôadó: Bálványos Huba,
Munkácsi-díjas grafikusmûvész
2007. október 5. (péntek) 16 óra
Helyszín: Kossuth Ház Galéria
(Dabas, Kossuth László u. 19.)
KONCERT – Veszedelmes Viszonyok
2007. szeptember 28. (péntek) 21 óra
Helyszín: Kossuth Mûvelôdési Központ
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI
(a reformkor és a klasszicizmus építészete)
Dabasi kúriákat bemutató séták indulásának
idôpontjai mindkét nap:
10, 14 és 16 órakor
Szeptember 15-16. (szombat–vasárnap)
Helyszín: Kossuth Ház Galéria
(Dabas, Kossuth László u. 19.)
KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ
Solymosi Borbála munkái, valamint
Horgolt kézimunkák kiállítása
Kiállítók: Balogh Mihályné,
Bánki Horváth Istvánné, Gágány Sándorné,
Gudmon Lászlóné, Kajliné Ludányi Margit,
Kronvalter Mihályné, Lázár Tünde,
Murárik Józsefné, Rapcsákné Harmincz Karolin,
Tóth Józsefné, Turcsányi Jánosné,
Zárdakert Idôsek Otthona, Zsákai Józsefné

C

2007. szeptember 19. (szerda) 17 óra
Helyszín: Kossuth Ház Galéria
(Dabas, Kossuth László u. 19.)
DABASI BÚCSÚ
Hagyományos kirakodóvásár és
hagyományôrzô csoportok fellépése a
Mûvelôdési Központ udvarán.
Szeretnénk feleleveníteni a régi egyházi
búcsút Dabas város középsô részén.
Mindenkit szeretettel várunk.
2007. október 7. (vasárnap)
Helyszín: Kossuth Mûvelôdési Központ
(Dabas, Szent István út 58.)
eMagyarország pont
internetezési lehetôség
hétfôtôl–péntekig 15–20 óráig
Egyéb szolgáltatások:
Faxolás, fénymásolás, nyomtatás,
lemezre és CD-re mentés
Információ és bejelentkezés: 29/360-237
CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Népdalkörök:
Kékibolya népdalkör: csütörtök 18–20 óra
Orchidea népdalkör: kedd 17–19 óra
Klubok:
Dinnyés Lajos Nyugdíjasklub rendezvénye: szeptember 1. (szombat)
Városi Nyugdíjasklub rendezvénye:
augusztus 12. (vasárnap),
szeptember 9. (vasárnap)
Együtt Könnyebb Klub fogadónapja:
augusztus 14. (kedd)

NÓTAEST a Halász Móricz-kúriában

Egy új programot indított a Halász Móriczkúriában mûködô Tájoló Iroda. Tóth Béla Ottó
és munkatársai július 29-én este hat órára egy
“Nótaestet” szerveztek. A városban mûködô
énekkarokat és nyugdíjasklubokat hívták meg
közös éneklésre. Az est elôadója Horváth Gabriella volt, aki csodálatos szép hangjával gyönyörûen énekelt nótákat, dalokat és slágereket egyaránt. Sikerült egy olyan zenészt is találni, aki
szintetizátoron és tangóharmonikán is kiválóan
tudott játszani. Elôször szóló zeneszámokat adott
elô, majd az ott lévô 80–90 ember nótázását kísérte. A külön asztaloknál ülô csoportok kedvenc
nótáikat kérhették és a harmonikakísérettel mindenki közösen énekelte. Fél nyolckor eljött a
vacsora ideje és elôkerültek a kosarakból a kis
batyuk, felraktuk az asztalokra a finom falatokat
és egymást kínálgatva zeneszó mellett, jól meg-
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vacsoráztunk. Utána már jobb kedvvel énekeltünk, a hangulat fokozódott és végül vidám táncban ért véget. Úgy érzem, egy ilyen közös est,
zene és nóta, még szorosabbra fûzi a barátságot a
városunk lakói között. Itt köszönöm meg a
Tájoló Iroda munkatársainak a sikeres szervezést!
Utoljára csak annyit: ezt meg kell ismételni!
Péli Lászlóné, a Gyóni Géza Nyugdíjas klub vezetôje

A Halász Móricz-kúria és
a Tájoló Információs Iroda programjai

ÁLLANDÓ PROGRAMOK:
BABA-MAMA KLUB:
(kéthetente szerdánként 16.00–18.00-ig)
Idôpontjai: szeptember 12., szeptember 26.
ASSZONYTORNA:
(csütörtökönként 18.00–19.00-ig)
Idôpontjai: szeptember 6., szeptember 13.,
szeptember 20., szeptember 27.
Szeretettel várunk minden érdeklôdôt a
Halász–Szánthó Emlékszoba megtekintésére
hétköznaponként 8.00–16.00-ig, illetve elôre
egyeztetett idôpontban a 06-29/367-160-as telefonszámon. A Halász Móricz-kúria mindamellett, hogy kultúrintézmény, szálláshely funkciót
is betölt. Tetôtéri szobáink rendelkezésre állnak
minden kedves leendô vagy visszatérô vendégünk számára. Érdeklôdni lehet: 06-29/367160-os telefonszámon. Az intézményben továbbra is megtalálható a Dabasi Ajándékbolt,
ahol dabasi termékeket vásárolhatnak. Kínálatunk bôvítéséhez várjuk ötleteiket, javaslataikat.
Nézzenek be hozzánk!

Megújul a Tanulóház
Itt van az ôsz, itt van újra – itt van a tanév, itt
van újra! A 2007/2008-as tanévkezdés sok izgalmat és kihívást tartogat a már két éve mûködô,
de most megújuló Tanulóház számára. A korábban Angol Sarok Tanulóház néven ismert gyermek-nyelviskola új helyszínen, új szolgáltatásokkal várja a dabasi és környékbeli családokat. Az
angolnyelv-oktatás mellett heti rendszerességû
zenei, színjátszó és kézmûves profilú játszócsoportokba lehet bekapcsolódni, de kötetlen játékra is van lehetôség a vidáman berendezett játszóházban. A gyermekfelügyelet kialakításával
azokra a szülôkre gondolunk, akiknek nehézséget
okoz gyermekeik elhelyezése, amíg ôk hivatalos
ügyeiket intézik. A Tanulóház Dabas központjában, a Passage Üzletház emeletén, a Polgármesteri Hivatal, Földhivatal, Rendôrség, bankok, biztosítók, a Rendelôintézet és a bevásárlóközpont
közvetlen szomszédságában helyezkedik el, így a
felnôttek ügyintézése alatt a csemeték kellemes
környezetben, játékokkal és játszótársakkal körülvéve tölthetnek el egy-két órát, vagy akár
ennél hosszabb idôt is. Ha a gyerekek jól érezték
magukat, miért ne tartanák itt legközelebbi születésnapi zsúrjukat? A Tanulóház készen áll,
hogy a lehetô legemlékezetesebb szülinapi bulit
rendezze meg kicsiknek és nagyoknak. A Tanulóház a kicsit nagyobbakra is gondol! A felnôtt
nyelvtanfolyamok, nyelvvizsga-elôkészítôk mellett kismama klub, szülôk iskolája és önismereti
csoportok is indulnak igény szerint. Reméljük,
hogy mielôbb személyesen is lesz alkalmunk találkozni, és Tanulóházunk szolgáltatásai elnyerik
tetszésüket!
Maricza Adrien és Gémesi Andrea

Intézményeink hírei

TIZENNÉGY DABASI DIÁK VÁRALJÁN
2007. július 23-tól 28-ig “TISZTÁN ÉLJ
TÁBOR”-ban vett részt Váralján. A település
a Mecsekben fekszik, Pécstôl 40 km-re keletre. A tábor célja az volt, hogy a fiatalok megtanulják jól érezni magukat mindenféle pótszerek (tévé, számítógép, alkohol és egyéb legális és illegális szerek) nélkül.
Utazásunkban a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola busza volt nagy segítségünkre. Az
elsô nap ismerkedô nap volt. A vacsora elôtt a
“Biztonságos Szórakozóhelyen” programnak
megfelelôen, taktikák, elkerülô módszerek
alapjaiba vezettek be minket profi, Európában
is elismert testôrök. Vacsora után a tábor fennállásának a tizedik születésnapját ünnepeltük
egy hatalmas emeletes tortával a medence mellett. Hatalmas vízparti parti vette kezdetét,
melybôl a tortadobálás sem maradhatott el.
Másnap féltünk, hogy idôben fel tudunk-e
kelni, mert fél 8-ra kellett a reggeli tornán
mindenkinek részt venni. Reggeli után a bevezetô drogokról, és az idegen anyagfajtákról
hallhattunk (felismerésük, csoportosításuk,
hatásmechanizmusuk, megjelenési és szállítási
módok, pszichikai és fizikai tünetfelismerések). Ebéd után, mivel a közlekedés veszélyes
üzem, egy fiatal bonyhádi rendôr hívta fel figyelmünket néhány fontos tudnivalóra. Az esti program egy vidám éjszakai bátorságpróba
volt az erdôben. A túra 16 km-esre sikerült, de
végig tudtuk csinálni, kibírtuk és mindenki
épségben hazaért.
Másnap a Találkozások napja következett.
Délelôtt folyamán a pécsi Változó Házból érkeztek olyan fiatalok, akik a rehabilitációjukat
folytatják, de elôtte a kortársoktatókat felkészítették, hogy mit figyeljenek meg. Igen tanulságos és izgalmas volt beszélgetni ilyen fiatalokkal, hogy miért és hogyan kezdték, mit és
hol rontottak el, és hogy most hogyan tovább.
Vacsora elôtt újabb túra következett az 5 kmre lévô agyagbányába, majd vacsora elôtt ön-

védelmi módszereket sajátítottunk el, amit
napról napra jobban élveztek a gyerekek. Este
tánctanulás, koncert és sok-sok tánc.
Másnap a Küzdelem napja következett és
reggelre sikerült megtréfálnunk a táborvezetôt. Az egyik testôr vezetésével titokban “eltûnt” az összes táborlakó. A harmadik tó mellé mentünk az erdészházhoz kb. 3 km-re. Tornáztunk és a pécsi ÁNTSZ egyik munkatársa
segített abban, hogy hogyan és miként kell kiállnia egy kortársoktatónak a diákok elé. Délelôtt folyamán “jutalmul” végigjárhattuk az éjszakai túrát visszafelé. Újabb 16 km következett, csak éppen most a nagy melegben. Ezt
már nehezebben toleráltuk, mert a vizünk hamar elfogyott. Hogy segítsen a táborvezetô,
egy kôbányán jöttünk le a hegyrôl, ami igen
meredek volt. Vacsora után ismételten az önvédelmi fogásokat gyakoroltuk. Este zene,
tánc következett.
Pénteken folytatódtak a versenyek. Csoportoknak kellett elméleti tudásukról, kreativitásukról számot adniuk. Ezt a versenyt a dabasi
diákok nyerték meg és értékes nyereményekben részesültek. Aztán sportversenyek következtek délután, foci és kézilabda. A dabasi
diákok kimagaslóan szerepeltek itt is! Közben
a tábortûzi mûsorra készülôdtünk. Este elkezdôdtek a csoportok mûsorai. A legviccesebb, legjobban ismételten a dabasi diákok
szerepeltek!
Az utolsó nap a csoportvezetôkre nagy
munka várt, ugyanis a táborlakók között igen
értékes és komoly ajándékokat osztottunk ki.
Dabasról csaknem minden diák márkás sportés ruhanemûkkel érkezett haza.
Elmondhatjuk, hogy nagyon sokat tanultunk a táborban, sôt néhányuknak már van
meghívása a Baranya megyei drog-kortársoktatás képzésre is. Azt gondolom, hogy sikerült Dabas jó hírét elvinnünk Váraljára is!
Bálintné Reiszki Zsuzsa ifjúsági védônô

Felhívás honfoglalás-kori ékszerkészítésre
A Kossuth Lajos Általános Iskola ékszerkészítô versenyt hirdet minden érdeklôdô és ügyes kezû, általános iskolás korú diáknak. Az ékszerek anyaga rézdrót. Elkészítésük elôtt vegyetek
kézbe néhány könyvet, és végezzetek elôtanulmányokat, hogy a pályamunkák korhûek legyenek. Az ékszereket szeptember 17-ig kell eljuttatnotok a Kossuth Lajos Általános Iskola titkárságára. A beérkezett darabokat zsûrizzük és kiállítjuk az iskola aulájában, szeptember 19én a Kossuth-nap keretén belül.
A szervezôk

Színjátszókör felnôtteknek
A Halász Móricz-kúria munkatársai felnôtt színjátszó kör beindítását tervezik szeptember hónaptól,
Buzogány Márta színmûvész, drámatanár vezetésével. Az érdeklôdôk jelentkezését a 29/367-160-as
telefonszámon várjuk szeptember 15-ig.

Érettségire felkészítô gimnáziumi felnôttoktatás
a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskolában!

FELVÉTELT HIRDETÜNK
A 2007–2008-AS TANÉVRE
GIMNÁZIUMI ESTI KÉPZÉSRE
A képzési idô: 3 év a szakmunkás-szakmai
bizonyítvánnyal rendelkezôknek* (csak általános
iskolai bizonyítvánnyal rendelkezôknek különbözeti
vizsgát tartunk). Kérjük, jelentkezési szándékát
2007. 08. 24-ig jelezze.
Várjuk azok jelentkezését is, akik már rendelkeznek
lezárt tanévvel vagy tanévekkel (tehát ha magasabb
évfolyamba járt, s ezt követôen szakította meg
tanulmányait). Az eddig lezárt tanévek beszámításra
kerülnek, így lehetôség szerint felsôbb évfolyamon
is folytathatja tanulmányait.
Elsô alkalommal a 2009/2010. tanév
május–júniusi vizsgaidôszakában kötelezô
idegen nyelvbôl érettségi vizsgát tenni.
Eddig az idôpontig a tanulók az idegen nyelv
vizsgatárgy helyett más vizsgatárgyból vizsgázhatnak.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Kossuth Zsuzsanna SZKI titkárság
Cím: 2370 Dabas, József A. u. 107.
Tel.: 29/560-670
e-mail: kzsdabas@kzsdabas.sulinet.hu
Jelentkezési lap a honlapunkról is letölthetô:
www.kzsdabas.sulinet.hu

Várjuk jelentkezését!
* A képzést megfelelô számú jelentkezô esetén indítjuk!

RENDSZERINFORMATIKUS KÉPZÉS
A dabasi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola a 2007/2008-as tanévben is indít
felsôfokú OKJ-s képzést 13. évfolyamon.
A megszerezhetô képzés: Rendszerinformatikus
OKJ száma: 54 4641 03
Képzési idô: elôképzettséggel 1 év
(belsô vizsga formájában megszerezhetô)
Képzési forma: nappali, heti 5 nap
Elôfeltétel: sikeres érettségi vizsga
A képzés indításának idôpontja:
2007. szeptember
A képzésben részt vevôk megismerkednek
különféle hálózati operációs rendszer
mûködésével, illetve mûködtetésével
(Microsoft Windows 2003; Novell Netware),
valamint Linux operációs rendszerrel.
Tanulóink elsajátítanak webszerkesztési ismereteket is. A képzés idôtartama alatt
– a fentebb említetteken kívül – hálózati
ismeretek, matematika, adatbázis-kezelés,
operációs rendszerek, angol nyelv,
jogi ismeretek, programozás tárgyakat
oktatnak szaktanáraink.
Jelentkezni lehet 2007. augusztus 31-ig.
Jelentkezési lap letölthetô az iskola
honlapjáról: http://www.tmg.sulinet.hu/
Bôvebb információ: tmg.dabas@monornet.hu
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Környezetünk

Rózsa panteon
A rózsa a virágok királynôje. Ez a találó
megállapítás még Szapphó érdeme, de
évezredek múltán is tökéletesen kifejezi a
rózsa közkedveltségét, kultúrtörténeti jelentôségét.
A szebbnél-szebb fajtákból a világon jelenleg mintegy 80 ezret tartanak számon,
melybôl 600 egyetlen magyar ember
munkájának eredménye.
Az idén 84 éves Márk Gergely már
több, mint 50 éve foglalkozik rózsanemesítéssel, kutatással. Megszállottság, szakmaszeretet, elhivatottság kell ehhez a
kivételes teljesítményhez, melyrôl közelmúltbeli kitüntetése (Március 15.: a
Magyar Köztársaság Lovagkeresztje) kapcsán több újságcikkben is megemlékeztek. Az erdélyi származású nemesítô világképérôl, lelkületérôl mindent elárul, hogy
fajtái döntô többségét a magyar történelem jeles eseményeirôl, személyiségeirôl,
nagy-magyarországi településekrôl nevezi
el. A névadások indítéka egészen világos.
Napjaink súlyos értékválságában különösen tiszteletre méltó – mondhatni valóban lovagias – rózsákkal harcolni az
egészséges nemzeti öntudatért, a nemzeti
összetartozásért.
Legnagyobb nemzetközi sikerét 2000ben érte el: Rómában aranyérmet nyert az
“Árpádházi Szent Erzsébet emléke” nevû
parkrózsája. Törökbálinti rózsakertjében
azóta már minden magyarországi szentre
rózsa emlékeztet.
A magyar nép dicsô korszakainak
hôsei, nagy királyok, mûvészek, magyar
nagy asszonyok, 1956 mártírjai, a kertész
szakma kiválóságai szép számban kaptak
helyet ebben a sajátos panteonban. A magyar irodalom jeles egyéniségei közül pe-

Rónay György

A kertész és a rózsák
A kertész
rózsáival beszélget.
Megáll egy-egy kopár tô elôtt,
leteszi az aprócska kannát,
és ujját tanárosan fölemelve
hosszasan magyaráz nekik.
A rózsák makacsul
hallgatnak mint csínyen kapott diákok.
Aztán jobb belátásra térve
mégis rügyezni kezdenek.
dig szinte mindenkinek van rózsafajtája,
aki számít. Egy dabasi érdeklôdônek szívmelengetô érzés felfedezni ebben az impozáns társaságban a “Gyóni Géza emléke” nevû parkrózsát. Virága halvány rózsaszín, mintegy másfél méter magasra
nô, szétterülô bokrot nevel. Május közepén bôségesen, de évente csak egyszer virágzik. Szárazságtûrô, fagyálló fajta, ôsszel
bordóra színezôdik a lombja.
A nemesítô nyírott sövénynek is ajánlja. További városunk közterületeihez,
közintézményeihez kötôdô fajták: Szent
István, Kossuth Lajos emléke, Kossuth
Zsuzsanna emléke, Táncsics Mihály emléke, II. Rákóczi Ferenc emléke, Katona
József emléke, Október 23.
A magyar rózsák szinte felkínálják magukat környezetünk szépítésére, parkjaink díszítésére. Tövüknél elhelyezett kis
táblával már dabasi üzenetet is közvetítenének a hozzánk, látogatókhoz. Üzenetet
tôlünk, rólunk.
Valentyik Ferenc
A mezôôrök elérhetôségei
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Homoki Iván:
Józsa Zoltán:
Czene József:

06-70/332-1455
06-70/452-0869
06-70/332-1456

A Dabason mûködô polgárôr egyesületek
elérhetôségei
Dabas-Gyón Polgárôr Egyesület:
06-70/611-9069
Dabas Közbiztonságáért Közhasznú Egyesület:
Nappal:
06-70/330-7668
Éjszaka:
06-70/445-7593
Dabas-Szôlôsi Polgárôr Egyesület
06-70/291-8665

2007, az Esélyegyenlôség Éve
Dabas és Térsége
Látássérültjeinek Egyesülete
Néhány gondolat az egyesületrôl
A Dabas És Térsége Látássérültjeinek Egyesülete 2005 szeptemberében alakult meg az
elôdeként mûködô, 1993-ban létrejött
Dabasi Együtt Könnyebb Klub tagjaiból. Az
egyesületet 2006 februárjában jegyezte be
a bíróság közhasznú szervezetként.
Az egyesület legfontosabb tevékenységei közé tartoznak: a térségben élô további
látássérült személyek felkutatása, család- és
beteglátogatás, helyi szinten munkalehetôségek felkutatása az aktív korú tagok
részére, klubtevékenység havi rendszerességgel, melynek célja a sorstársi közösség
kiépítése, szabadidôs programok szervezése,
egyesületünk tagjainak informálása az aktuális pályázati lehetôségekrôl, az integráció
megvalósításának elôsegítése az oktatási
intézményekben, a másság elfogadásának
jegyében, lelki segítségnyújtás.
Az egyesület tagjai lehetnek: azok a személyek, akik igazoltan gyengénlátó, vagy
vak emberek. Az egyesület pártoló tagjai lehetnek azok a személyek, vagy gazdasági
társaságok, amelyek tevékenységükkel
és/vagy anyagi hozzájárulásukkal az egyesület céljának megvalósulását rendszeresen
kívánják segíteni.
Aktualitások
Dabason a Kossuth Mûvelôdési Központban
(Szent István út 58.), 2007. augusztus 9-én
(csütörtökön) és 14-én (kedden) 11 és 17
óra között fogadónap került megrendezésre, melynek keretében segítettünk a kis értékû segédeszköz pályázat beadásához
szükséges dokumentumok kitöltésében és
elkészítésében. Irodánkban egyéb információkhoz is juthatnak az érdeklôdôk, valamint tagfelvételre is van lehetôség. Egyesületünk a közelmúltban vásárolt hasznos magyarul beszélô segédeszközöket (vérnyomásmérô, zsebóra, személymérleg), melyeket bárki kipróbálhat az irodában. A fent
említett eszközök jelentôs mértékben megkönnyítik a látássérült emberek mindennapjait. Egyéb beszélô segédeszközök listája
is megtalálható irodánkban. Minden kedves
érdeklôdôt szeretettel vár:
Csorba Kinga elnök és
Asztalos Ágnes szociálpedagógus
Elérhetôségek:
Dabas És Térsége
Látássérültjeinek Egyesülete
2370 Dabas, Szent István út 63.
Telefon: 06-70/773-4072
Email cím: datle@freemail.hu

Egészség

Az emberek és az élet szeretetére neveltek

– Honnan indultál, milyen út vezetett a Szakorvosi Rendelôintézet vezetôi székéig?
– Az Ócsai Bolyai János Gimnáziumban
érettségiztem, ahonnan elsô munkahelyemre, a szakorvosi rendelôintézetbe jöttem
1966-ban. Az egészségüggyel, az emberekkel
ismerkedni itt kezdtem. Láttam Lelik fôorvos
urat angol, német nyelven szaklapokat olvasni. Tudományos munkájának eredményeként együtt örülhettünk kandidátusi tudományos fokozatának. Egyedüli gyermekként
kicsit búrában neveltek szüleim. Ezt igazolja,
hogy halálukig közös családi házban éltünk.
Felnôtté válásomat ez kissé késleltette
ugyan, de kárpótlásul sokszorosan szebbé is
tette az életemet. Az emberek, az élet szeretetére ôk neveltek.
Ez végigkíséri életemet, és hatással van a
munkámra is. Családom támogatása és a
munkahelyemen elôttem álló példaképek
adtak erôt ahhoz, hogy 1981-ben közgazdász
diplomát szerezzek. Az akkori igazgatónôm,
dr. Bodó Ágnes korán meglátta bennem a tanulás iránti vágyat, és segített abban, hogy
ezeket megvalósítsam. Az egészségügyi gazdálkodás valamennyi területén dolgoztam
intézetünkben, 1981-tôl gazdasági vezetôként, 1999-tôl intézetvezetôként.
Kérdésedre, hogy milyen út vezetett az intézetvezetôi székig, úgy tudom megfogalmazni a választ, hogy egyenes, nehéz és
szép. Egyenes, egyik feladatot végeztem a
másik után, nehéz, hiszen minden eredményért keményen meg kellett dolgozni, és
szép, mert az elért eredmények és az idô
megszépíti azt. A hetvenes években, a néhány rendeléssel induló rendelôintézetben
családtagokként éltük napjainkat. Éveken keresztül a volt dabasi járáshoz tartozó valamennyi község egészségügyi dolgozójának
munkáltatója intézetünk volt. A rendelôk fejlesztése, felszerelése, szakmai anyaggal történô ellátása, mûködtetése az intézetünk feladata volt. Bért számfejtettünk, SZTK-ügyeket intéztünk, raktárakat kezeltünk, fejlesztéseket bonyolítottunk le.
Pályáztunk gasztroszkóp készülék beszerzésére, 13 község közös önerejével, amely
azóta is a térség rászoruló betegeit szolgálja.
Társadalmi munkával háziorvosi rendelôt
építettünk. Pályáztunk, amelynek eredményei: beteglift, ultrahang, digitális röntgen-

Fotó: Karlik Dóra

Július 2-án került sor a dabasi egészségügyi dolgozók megünneplésére a Halász Móricz-kúriában. Kôszegi Zoltán polgármester a Semmelweis-nap alkalmából két személynek adta át a Dabas Egészségügyéért dr. Halász Géza-díjat. Az elismerés elsô fokozatát Klemencz Györgyné, a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelôintézet igazgatója, a második fokozatot
Tokai Lászlóné, a gasztroenterológiai osztály asszisztense vehette át. Jelen interjúban Klemencz Györgyné intézményvezetôt faggattam, múltról, jelenrôl, felelôsségrôl, tervekrôl.

gép, számítógépes hálózat kialakítása, központi ügyeletünk orvosi gépei, a Kossuth
László utcai háziorvosi rendelô felújítása és
legutóbb a betegek szállítására kisbusz vásárlása térségi önkormányzati forrásból.
– Bizonyára nem könnyû nôként egy ilyen
fontos pozíciót betölteni, egy ekkora egészségügyi apparátust elvezetni. Milyen vezetôi
stratégiát követsz, hogy ilyen sikeres és népszerû vagy?
– Nem tudom, hogy könnyebb lenne-e a
feladatot férfiként megoldani, de azt tudom,
hogy olyan feladatot még nem kaptam, amit
nem oldottam volna meg. Lehet, hogy kissé
az otthonom ezt megsínyli, de számomra a
munkahely az elsô, a többi ráér. Éltetôen
fontos és szép feladat az egészségügyi intézmény mûködtetése, mert naponta érezzük,
hogy munkánkra betegeinknek szüksége van.
120 fôs létszámmal dolgozunk, ahol minden
munkatársamnak megvan a jól körülhatárolt
speciális feladata.
Minden munkatársamhoz közvetlen, nyitott vezetônek tartom magam. Szívesen elfogadom, sôt a szakmai vezetô testület tagjaitól kérem az építô szándékú segítséget. Intézetünk valamennyi osztálya sajátságos feladatot lát el, ezért kizárólag munkáltatói jogokat gyakorlok. Szakmai munkájuk végzése

során mindenben szabadon, a szakma szabályainak betartása mellett dönthetnek. Munkatársaim kéréseit, ha tudom, és az intézet
érdekeivel egyezik, teljesítem. Az intézetben
végzett munkámat szolgálatnak tekintem,
melyben legfontosabb feladatom a betegek
közvetlen gyógyításában részt vevô orvosok,
szakdolgozók munkájának kiszolgálása, annak érdekében, hogy minden erejükkel a betegek gyógyításában vegyenek részt.
– Milyen gondokkal küzdesz, milyen aggodalmaid vannak az egészségügyi intézmények
sorsával kapcsolatban?
– Intézetünk mûködését tekintve vannak
napi gondjaink, amelyeknek megoldása a mi
feladatunk. Meg kell oldanunk a szûkös pénzügyi források lehetôség szerinti bôvítését
(üzemorvosi, sportorvosi szolgáltatás nyújtása, melyeket az egészségbiztosító pénztár
nem finanszíroz), a szabálykönyv folyamatos
változásához igazodnunk kell, a jogszabályok
állandó módosítását figyelemmel kell kísérni. Sok figyelmet igényel a teljesítményvolumen-korlát miatt a pontszám ellenôrzése,
mert a korlát feletti pont elérése után csökkenô forintérték kerül finanszírozásra. Az idei
évben átmeneti nehézséget jelentett a vizitdíj bevezetése és a folyamatos módosításokhoz való igazodás, ami úgy tûnik, mára már
nagyrészt megoldódott.
Az egészségügyi reform részeként kialakított súlyponti kórházak, más kórházak aktív
ágyainak megszüntetése vagy csökkentése
nem volt kellôen kidolgozott, így gyors változásként élték meg a betegek és az egészségügyi dolgozók is. Az átgondolt, hosszabb
idô alatt végbemenô folyamatos változás
nem sokkolta volna sem a lakosságot, sem az
egészségügyi dolgozókat. A kórházi ágyak
csökkentése miatt a kórházakból kiszorult
betegek a járóbeteg-szakellátó intézetek irányába terelôdtek.
Ezért a reform részeként a kormány a járóbeteg-szakellátó intézményeket tervezte
erôsíteni, oly módon, hogy emelt szintû
szakrendeléseket alakít ki. Intézetünk célja,
hogy emeltszintû szakrendeléssé váljon. Elsô
lépésként az egynapos beavatkozásokat szeretnénk megvalósítani. Ez költséghatékonyság tekintetében jó megoldás lesz. Intézetünk árbevételi többlethez jut, betegeink pedig helyben történô ellátást kapnak. Késôbbi
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céljaink eléréséhez az intézetünk bôvítése
szükséges, melynek megvalósításához már a
pályázatot benyújtottuk a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz, és reméljük, 2008-tól a beruházás elsô üteme
elindulhat. A beruházás után kúraszerû ellátásokat szeretnénk bevezetni, különféle keringésjavító infúziós kezeléseket, az agyi
infarktuson átesettek és a végtagi érszûkületben szenvedôk részére.
– Milyen csapattal dolgozol, mennyire segítik kollégáid a munkádat?
– Megbízható, jól képzett, közös célért
dolgozó munkatársaim vannak. Az egészségügyben megnövekedett számítógépes ambuláns adatok kezelése, a tételes jelentések,
a vizitdíj bevezetése a gazdasági dolgozók
létszámának növelését követelné meg, de a
fejlesztésnek a helyszûke és az alacsony finanszírozás szab gátat. Remélem, rövidesen
megvalósul az intézetünket bôvítô nagy beruházás és munkatársaimnak jobb munkakörülményeket lehet biztosítani.
– Jelenleg milyen változások, újítások vannak folyamatban a dabasi egészségügyben?
Mennyire korszerû a dabasi Szakorvosi Rendelôintézet felszereltségét illetôen?
– Jelenleg a dabasi rendelôintézetben legfontosabb feladat, hogy a pályázaton elnyert
egynapos sebészet bevezetéséhez a mûködési engedélyt az ÁNTSZ-tôl megkapjuk. A személyi és tárgyi feltételeket, az épület kialakítását a napi munkák mellett karbantartók
bevonásával végezzük el.
A mûködési engedély birtokában augusztus 31-ig az Országos Egészségbiztosító Pénztárral a szolgáltatás volumenszerzôdést megkötjük. Intézetünk felszereltsége az országos
felmérések alapján jónak tekinthetô. Intézeti
szakmai kirándulások alkalmával errôl személyesen is bizonyosságot szereztünk. Jól felszerelt alapellátó fogorvosi rendelôink, szájsebészet, mammográfia, csontsûrûségmérô készülék, panoráma röntgen, szív-ultrahang, hasi ultrahang, videós endoscopos rendszer és
jól felszerelt ügyeletünk van. Korszerû megoldásként röntgen telemedicina kialakításában
gondolkodunk. (A fejlett országokban kiemelt
program a távgyógyászat, vagy telemedicina,
ami a röntgen területén konzultációt, távleletezést tesz lehetôvé).
– Milyen terveid vannak az egészségügyi
intézmény fejlesztésének tekintetében a
jövôre nézve?
– Az intézet nagyberuházását két ütemben szeretnénk befejezni, ami lehetôséget
teremt az egynapos beavatkozások, a kúraszerû ellátások és a rehabilitáció bevezetésére. Ezzel intézetünk remélhetôleg emelt szintû szakorvosi rendelôintézetté minôsíthetô.
Biztosíthatjuk a 13 község 60 000 lakosa részére a korszerû járóbeteg-szakellátást.
Kapui
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Javában dúl az allergia
Allergiás nátha nem csupán viszketô, vörös,
könnyezô szemeket, eldugult, illetve csöpögô
orrot, kaparó, viszketô torkot, hanem viselkedésbeli változást, figyelemzavart, fejfájást, romló összpontosító képességet, csökkenô teljesítményt, rosszkedvet s egyéb más igen kellemetlen tünetet is okoz. A szénanáthás tünetek zöméért a parlagfû felelôs, melynek egyetlen
egyede 8 milliárd pollent képes termelni. Virágzási ideje július közepétôl a fagyokig tart. Mivel
szélbeporzású növény, a porzós virágokról a pollent nem a rovarok viszik át a bibére, hanem a
szél. Ezért kénytelen a növény millió szám útjára ereszteni a virágporszemeket, hátha egynek
sikerül eljutnia a termôs virágok valamelyikére.
A parlagfû pollenje az egyik legagresszívebb allergénünk. A légutak nyálkahártyájára kerülve
azonnali reakciót vált ki. Emellett elôfordulhatnak ekcémás tünetek is. Bár pontos adat nem áll
rendelkezésre a parlagfûre allergiás betegekrôl,
de számuk évrôl évre emelkedik. A felnôtt lakosság több mint 20%-a szenved valamilyen allergiában, de a gyermekeknél az arány már 30%
felett van, s egyre nô. Az üröm, paradicsom, görögdinnye – melyek fehérjéi nagy hasonlóságot
mutatnak a parlagfûéhez, keresztreakciót okoznak, s hasonló tüneteket váltanak ki, mint maga
a pollen. Parlagfüves idôszakban ezen kívül gondot okozhat a magas hisztamin-tartalmú ételek
fogyasztása is, mint a füstöl sajtok, az alkoholok
többsége, kagylók, rákok.
Néhány évvel ezelôtt az Egyesült Államokban több ezer allergiás betegtôl vettek fel adatokat, hogy miként nehezíti meg napjaikat a
szénanátha. Ezek az adatok alátámasztották,
hogy az allergia az élet számos nem várt területén nem várt hátrányt okoz.
Az is kiderült, hogy az allergia ellen szedett
gyógyszerek nem mindig hozzák meg a várt
eredményt.
A tüsszentési rohamok sokaknál olyan helyen jelentkeznek, ahol nem szabadna ilyet
tenni (színház, mozi, esküvô, templom). Legtöbbjük számára az olyan hétköznapi tevékenység, mint az autóvezetés, étkezés, testedzés vagy nôknél az arc kifestése nagyon körülményessé válnak. A válaszadók több mint
fele (55%) szokott autóvezetés közben zavaróan sokat tüsszögni, majdnem ugyanennyien
(56%) nehezen, minden élvezet nélkül étkeznek, s 55%-nál problémát jelet a sport, a testedzés bármely formája. 79% panaszkodott alvászavarra is az allergiás panaszai miatt. Nagy
hatással van az egyén megjelenésére, közérzetére is az allergia: a válaszadók 45%-a „egy
vánszorgó csigáéhoz” hasonlította a kedélyállapotát a szezon idején.
A megkérdezettek több mint felénél a panaszok olyan mértékûek voltak, hogy elcserélték
volna azokat más betegségre. 61% inkább elvi-

selné, ha korpás a haja, 43% szívesebben választotta volna a gyomorégést, s közel egyharmaduk még influenzára is elcserélte volna szénanátháját.
80%-uk a csöpögô vízcsaphoz hasonlította
könnyezô szemeit, 51%-nál a szájüreg és torok
viszketése folyamatosan kínozza ôket. 66%
mondta, hogy amikor a panaszok elôjönnek,úgy érzik magukat, mintha víz alá nyomták
volna. Nôk 13%-a, férfiak 8%-a érzi ilyenkor
úgy, hogy tehetetlen, s komoly kezelésre van
szüksége. Mindössze 2% állította, hogy panaszai idején elfogadhatóan néz ki.
Egy átlagos allergiaszezon idején 66%-uk
hallja barátaitól, hogy „fáradtnak nézel ki” vagy
„nem nézel jól ki, csak nem vagy megfázva?”
megjegyzéseket.
72%-uk állítja, hogy mások el sem tudják
képzelni, mennyire nehéz egy allergiás élete,
63%-uk úgy érzi, hogy nem értik meg, milyen
nehéz a megszokott teljesítményt nyújtani,
amikor az allergiás tünetek eluralkodnak. Családon belül viszont segítôkészebbek, ennek az lehet az oka, hogy 62%-nak van allergiás családtagja
A legtöbb panaszt s nehézséget a parlagfû
pollenje okozza a nyár második felében – bár
nem kizárólag ô a kiváltója, de kétségtelen,
hogy az utolsó csepp a pohárban –, mert az immunrendszert ért károsító hatású számtalan
vegyi anyag, a légyszennyezôdés – a környezeti ártalmakkal megtette s meg is fogja tenni
egészségünk meggyengítését. Így igen fontos,
hogy minél alacsonyabbra szorítsuk a pollenszámot – s megtegyünk mindent annak érdekében, hogy a környezetünk minél tisztább s
egészségesebb legyen.
Dr. Bérdi Eszter

Sérelmek
a pszichiátrián
Ha úgy érzi, hogy pszichiátriai kezelése során Önnel szemben visszaélést
követtek el (jogtalan beszállítás,
gyógyszertúladagolás, bántalmazás,
stb.), írja meg panaszát a következô
címre, vagy hívja az alábbi telefonszámot: 06-1/342-6355
Állampolgári Bizottság
az Emberi Jogokért Alapítványtól
1461 Budapest Pf. 182
E-mail: info@cchr.hu
Web: www.emberijogok.hu
Minden információt
bizalmasan kezelünk!

Hitélet

Hálaadás a kenyérért
Az utóbbi hetekben és hónapokban
igen nagy szárazságban és melegben
volt részünk, amit sokan Isten ítéleteként is felfogtak. Nagyon sok avar- és
erdôtûz pusztított szerte az országban.
Egyik pillanatról a másikra lobbant
lángra a tûz, pusztító erôvel megadva a
megfeszített munkát sok száz tûzoltónak.
Évszázadok óta nem mértek a meteorológusok 40–45 Celsius-fokot. Július
közepétôl csaknem két héten át tombolt a hôség országunkban, úgy mint
Európa-szerte. Hiába locsoltunk, próbáltuk menteni a veteményeseinket, kisebb-nagyobb kertünket, szinte minden
kiégett, kiszáradt.
Csoda, ha valakinek mégis üde, zöld
maradt a füve. Még a szárazságtûrô gabonaföldeket és szôlôültetvényeket is
megsínylette ez az idô.
Az élô Isten mégis gondoskodott arról, hogy ne szenvedjünk hiányt a létfontosságú kenyérbôl. Istennek hála,
idén is ehetjük a friss, ropogós új kenyeret és adhatunk érte hálát közösen
augusztus 20-án, Államalapításunk ünnepén. A vetôk és az aratók munkájá-

nak, fáradozásának meglett idén is a
gyümölcse. Learatták a hatalmas búzatáblákat, és most már biztonságos helyre vihették a gabonaszállítmányaikat.
Istennek adjunk szüntelen hálát ezért, s
ne feledjük soha, egyedül neki köszönhetjük, hogy van és nem kell éheznünk, ahogy a sok millió Afrikában és
Ázsiában élô embernek, akik csak vágyakoznak egy falat kenyérre.
Nekünk gondoskodó Istenünk van,
aki tudja, mire van szükségünk, és ha
mégis szükséget látnánk, akkor sem
hagy el bennünket. “Mert talán sokan
könnyhullatással vetettek, de vigadozással arattak…”
Ne felejtsük el azt sem, hogy az embernek nemcsak testi táplálékra van
szüksége, hanem lelki felüdülésre és
erôre, hitre, reménységre, maradandó
vigasztalásra, ha bánatosak és szomorúak vagyunk.
Ezt pedig egyedül Isten éltetô drága
Igéje, szava adhatja meg minden ember
számára. Hiszen ô maga mondja, “Én
vagyok az életnek kenyere, aki énhozzám jön, nem éhezik meg…” Vajon
élsz-e, Kedves Olvasó, naponta a testi

A dabas-sári katolikus egyházközség hírei
Augusztus 20. (hétfô): délelôtt 10 órától ünnepi szentmise Szent
István királyunk emlékére
***
Szeptember 2. (vasárnap): tanévkezdô ünnepi szentmise
A gyóni evangélikus egyházközségben július 29-én (vasárnap)
zajlott az új lelkész megválasztása, aki a hívôk többségének döntése alapján László Milán lett. Az új lelkipásztor szeptember 1jétôl tölti be hivatalát. Munkájához sok sikert és kitartást kívánunk!

A gyóni református egyházközség hírei
Augusztus 24. (péntek), 18 óra: Úrvacsora-elôkészítô – bûnbánati istentisztelet a templomban
***
Augusztus 26. (vasárnap), 10 óra: hálaadó istentisztelet az “Új
Kenyérért”, Úrvacsoraosztás a templomban
17 óra: gyülekezeti fordított nap
***
Szeptember 2. (vasárnap), 10 óra: tanévnyitó istentisztelet
***
Szeptember 23. (vasárnap), 17 óra: a Dabasi Napok rendezvénysorozat keretében templomunkban zenés áhítatot tart a nagy-

táplálék mellett Isten Igéjével is? Hálát
adsz-e Neki, hogy ô gondoskodik rólad
is? Mi olyan sokszor mondjuk el imádságban: “a mi mindennapi kenyerünket
add meg nekünk ma…” Valóban Tôle
kérjük, és adunk érte hálát?
A bûneset óta az embernek valóban
orcája verejtékével kell ennie a kenyerét, de van Istenünk, aki naponta adja
hozzá az erôt is, hogy ne hiába fáradozzál és dolgozzál.
Jézust is megpróbálta kísérteni a Kísértô, miután negyvennapos böjtölés
után ô is megéhezett. “Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem Isten Igéjével, ami az ô szájából származik…”
Adja Isten, Kedves Olvasó, hogy éljél
te is naponta a testi táplálék mellett Isten Igéjével, a lelki táplálékkal is, mely
az örök életre tart meg. “Higgy szavának, nem taszít el, szívedhez ott ver szíve közel!”
Isten így ôrizzen és tartson meg bennünket egymás örömére, boldogságára
és a mi Megváltó Urunk bûnbocsátó
kegyelme legyen és maradjon velünk
egy életen át!
Fekete László lelkész

tarcsa-péceli evangélikus-református gyülekezet kórusa Bálint
József kórusvezetô szolgálatával
MINDEN ÉRDEKLÔDÔT SZERETETTEL HÍVUNK
ÉS VÁRUNK RENDEZVÉNYEINKRE!
***
Október 14. (vasárnap), 14 óra: ökumenikus gyermekdélután, a
gyömrôi református gyülekezet bábcsoportjának elôadása
SZERETETTEL HÍVJUK ÉS VÁRJUK A GYERMEKEKET!

A dabasi református egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink:
templomi istentiszteletek vasárnap délelôtt 10 óra
***
Augusztus 19. vasárnap délelôtt 10 óra Újkenyér ünnepi úrvacsorai istentisztelet
***
Szeptember 2. vasárnap délelôtt 10 óra ünnepélyes tanévnyitó istentisztelet
***
Szeptember 23. vasárnap délután 3 óra körzeti presbiteri találkozó
AZ ALKALMAKRA MINDENKIT SZERETETTEL
HÍV ÉS VÁR A REFORMÁTUS GYÜLEKEZET.
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Hitélet

Kárpátaljai emlékeink
Érdeklôdéssel készültünk a kárpátaljai kirándulásra. Ez a terület
sok évtizeden át talán a legjobban el volt zárva elôlünk, nem
sokat hallottunk róluk és igen nehezen és körülményesen lehetett oda utazni. Nem üres kézzel mentünk az útra: a dabasi hívek igen sok jó állapotban lévô használt ruhát adományoztak,
annyit, hogy alig tudtuk felrakni ôket az autóbuszra, valamint
gyógyszereket is. Így gondoltunk az ottani szegényekre.
Július 6-án, pénteken hajnali négy órakor indultunk a háromnapos útra: sokat szerettünk volna markolni, az egész Kárpátalját
szerettük volna beutazni, de idôhiány miatt a terveinknek sajnos
csak a felét sikerült végrehajtani. A diktatorikus idôk halvány emlékeit elevenítette fel egy-két élmény, tapasztalat: a határra érkezve csaknem három órát kellett téblábolnunk, azonkívül egyikmásik városban egy-egy harcos emlékmû ôrzi a múltat. Ezen
apró jelek érzékeltették, hogy itt azért más világba léptünk.
A határon átkelve Beregszász volt az elsô megállónk, ahol Bohán Béla plébános úr ismertette a középkori gótikus templom és
a város történetét, szólt az egyházközség jelenlétérôl. Ebbôl is
megtudhattuk, hogy dacára a fél évszázados vallásüldözésnek, a
kárpátaljai hitélet statisztikai mutatói jobbak a miénknél.
Beregszászról Munkácsra vezetett utunk. Elôször az adományokat adtuk le a katolikus Caritas szervezetnél. Majd Molnár

Hittanos tábor Nógrádban
2007. július 18–24. között került sor az immár hagyománnyá vált
gyóni egyházközség által szervezett katolikus nyári táborra, amelyen
67 gyermek (pusztavacsi, dabas- szôlôsi, gyóni, tatárszentgyörgyi) és
23 fiatal, illetve felnôtt vett részt. A helyszín a Nógrád megyében található Nógrád község volt. A helyi plébánia udvarában kialakított sátortáborban történt a gyermekek elszállásolása.
Egész héten tartó változatos programok színesítették az ottlétet:
stand, akadályverseny, Vác mûemlékeinek és érdekességeinek megtekintése, Drégelyvár meghódítása, sportnap, színes est. Az elsô nap öt
csoport alakult a gyermekekbôl, amelyeknek élén csoportvezetôk álltak. A csoportok között a tábor ideje alatt vetélkedô folyt, melynek lezárására és kiértékelésére az utolsó nap került sor.
A jó szervezés és a felnôttek és gyermekek közötti harmonikus
együttmûködés arra sarkall bennünket, hogy jövôre Isten segítségével
ismét megszervezzük e felejthetetlen élményt. Ezúton szeretnénk
megköszönni a gyóni egyházközség nevében Tibay László atyának, a
tábor megszervezését, a hitoktatóknak, Jarábik János fôszakácsnak és
segítôinek, a csoportvezetôknek, és minden kedves támogatónak hozzájárulását és áldozatos munkáját.
Kollár Balázs hitoktató
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Eszter helyi idegenvezetô kalauzolásával a várba vezetett utunk.
A munkácsi vár középkori alapítású, háromszintes, Közép-Európa legnagyobb erôdítménye, melyet harccal soha nem tudtak bevenni, öt és fél méteres kôfalai minden ágyúgolyót visszapörgettek. A várban a történeti kiállítást, a kápolnát tekintettük meg,
majd egy bástyáról a Kárpátokra nyíló remek panorámában gyönyörködhettünk.
A várból a városba indultunk, ahol elôször szentmisén vettünk részt a székesegyházban, s a szentmise után az 1905-ben
épült épületet tekintettük meg, majd a korábbi középkori gótikus templomból megmaradt szentélyrészt tekinthettük meg.
Majd a Rákóczi kastélyt tekinthettük meg, s egy sétát tettünk a
munkácsi korzón, ahol még egy “Vasudvar” – feliratot láthattunk egy régi épület homlokzatán, mozaikkövekbôl lévén beépítve az épület homlokzatába, valószínûleg ennek köszönheti
fennmaradását.
Vacsora után a szállásunkra mentünk, mely a társaságunk
többsége számára a Munkácstól 20 kilométerre lévô Szinyak
községben volt, hegyektôl körülvéve, lenyûgözôen szép környezetben. A munkácsi püspökség lelkigyakorlatos házában volt a
szállásunk és ellátásunk, amely európai színvonalú volt és igenigen jutányos áron.
Másnap, szombaton kelet felé vettük utunkat: szerettünk volna eljutni Rahón át egész Kôrösmezôig, a magyar nyelvterület
határáig, de idôhiány miatt csak Husztig jutottunk. Megálltunk
Nagyszôlôsön, ahol a ferences atyák végeznek missziót, egy atya
ismertette a nagyszôlôsi templomot, az ottani egyházközség életét, majd továbbjutva Husztig jutottunk, ahol a középkori gótikus vártemplomot tekintettük meg. Az idôhiány visszafordulásra kényszerített bennünket, s a szállásunk felé haladva megálltunk Beregváron, ahol a szintén festôi környezetben lévô Schönborn kastélyt tekintettük meg. Ugyancsak megálltunk Szolyván,
ahol tiszteletünket tettük a magyar temetôben: a háború végén
mintegy 50 000 magyar és német férfit gyûjtöttek itt össze “malenkij robot” címen, s vitték a túlélôket a különbözô lágerekbe.
Már Szolyán sok ezrek meghaltak fûtés és élelem hiányában, s az
elhurcoltakból igen kevesen tértek vissza. Elgondolhatjuk, hogy
ez a tény mekkora érvágás volt a százötvenezres kárpátaljai magyarságnak: szinte csoda, hogy van még magyar szó Kárpátalján.
Harmadik nap, vasárnap szerettünk volna még a Vereckei hágóra is felmenni, de idôhiány miatt errôl le kellett mondanunk
azért, hogy a fôvárost, Ungvárt megtekinthessük. Ungvári programunk a katolikus templomban szentmisével kezdôdött, délelôtt 9 órakor, mikor teljesen megtelt a templom. A szentmise
után az ungvári plébános úr ismertette a templomot és az egyházközség életét. Az egyházközség élete intenzív, a hitéleti mutatók jobbak a mieinknél. Láthattuk, hogy vasárnap délelôtt mekkora forgalom volt az ungvári templomok környékén, legyenek
azok akár katolikus, vagy görög-katolikus, vagy orthodox templomok. A szentmise után a görög-katolikus székesegyházat
tekintettük meg, ahol szintén zsúfolt templomot találtunk.
Majd az ungvári várat néztük meg, benne két kiállítást, a néprajzi és a kárpátaljai élôvilágot bemutató kiállítást, végül a skanzent
látogattuk meg, mely a Kárpátalján élô különbözô népek építészetébôl adott ízelítôt.
Összességében tehát egy élményekben és tapasztalatokban
gazdag útról térhettünk haza, onnan, ahol a bizánci és a nyugati kereszténység és kultúra találkozik egymással és színesíti és dinamizálja az életet. Ezenfelül ôszinte vendégszeretettel is találkozhattunk, magyarok és ruszinok részérôl egyaránt. Az ottani
fogyatkozó magyarságnak pedig azzal is segíthetünk, ha olykor
rájuk nézünk és megfogjuk egymás kezét.
Mátrai Benedek plébános

Kultúra

Szent István, dicsértessél…
Különleges Szent István-napra készülünk
idén, hiszen ebben az esztendôben az apostoli királlyal egyszerre emlékezünk az ezeregyszáz esztendôvel ezelôtt, a pozsonyi csatában elhunyt Árpád vezérre és az éppen
egy évezrede született Szent Imre hercegre.
Valljuk be, szinte felfoghatatlan idôtáv ez,
és nem csupán az “élj a mának” eszméjét
megvalósító modern, hanem a múlt eseményeiben a jelen magyarázatait keresô, okokat és következményeket kutató ember számára is. Mégis, rájuk tekintve valami hasonlót érzünk, mint amit Napóleon érzett a
piramisok tövében: a jelen eltörpül, parányivá zsugorodik az idô ránk nehezedô roppant súlya alatt. Valóban, Árpád vezér,
Szent István és Szent Imre herceg emlékezetével több mint egy évezred tekint le
ránk.
Augusztus 20. Szent István ünnepe ezért
felemelô és hátborzongató is egyben, mert a
nagy múlttal együtt jár a kötelesség is, hogy
évrôl évre számot adjunk arról, hogy mit
végeztünk, mit tettünk mi, késôi utódok a
ránk bízott örökséggel. A modern ember
persze nem szereti az ilyen kérdéseket, nem
is tud mit kezdeni vele. “A múlt elmúlt” –
mondja, “semmi dolgunk vele”. “Szép volt,
de inkább csúnya, voltak sikereink, de nekünk, magyaroknak inkább a kudarcaink a
jelentôsek.” A múlttal foglalkozni “múltba
révedés”, a magyar sikereket emlegetni, azzal foglalkozni és arra büszkének lenni „bezárkózás”. “A jövô felé kell tekinteni, és így
kell csinálni egy jobb, igazságosabb Magyarországot” – hangzik az okoskodás.
De, ha csak a személyes, mindennapi életünkre gondolunk, beláthatjuk, hogy a
jövônkrôl alkotott elképzeléseink javarészt
mindannak a kivetítései, amit a múltból tudunk, amit már megtanultunk. Más szóval
“elôrefele élünk, de csak hátrafele tudunk
gondolkodni”. Ezért a közös múltunk, a
történelmünk sem lehet csupán porladozó,
kidobásra érett lomhalmaz, amelyrôl az
ilyen és ehhez hasonló évfordulók alkalmával lefújjuk a port, hogy díszes külsôségek,
vidám mulatozás és színes forgatag közepette megtörjük vele a hétköznapok unalmas
szürkeségét.
A nemzetet ugyanis – hasonlóan a családunkhoz – nem csupán a most élôk alkotják, hanem a valaha éltek és a majdan megszületôk is. Így a múlt, a jelen és a jövô egyszerre van jelen az életünkben. Bennünk.
Gondolatainkban, tetteinkben, indítékainkban és céljainkban. Mert a múlt nem
múlt el, a múltat nem lehet eltörölni, legfeljebb egy láncszemet adhatunk hozzá.

Mit üzen nekünk idén ez a különös
Szent István-nap? Alighanem a megmaradás erejérôl, szép példájáról ad leckét, nekünk, késôi magyaroknak. Hiszen 907ben, a pozsonyi csatában dôlt el, hogy maradunk, vagy a nomád népek sorsát követve hagyjuk magunkat kisöpörni a Kárpátmedencébôl. “A bajorok teljes haderejét
megsemmisítették a magyarok.” Ez a rövid
bejegyzés olvasható az egyik nyugati évkönyvben a 907. esztendônél. Valóban,
1030-ig nem is próbálkoznak újra, és ez az
idô Szent Istvánnak elég volt ahhoz, hogy
végleg berendezze az életünket az új hazánkban, itt, a Kárpát-medencében. Lám,
mire lehet elég egy bô évszázad! Volt-e a
történelmünkben ehhez hasonló idôszak,
amely ilyen nagymértékben meghatározta a
késôbbi életünket?
Ezért az idei ünnepen különösen helye
van a kenyérszentelés szép szokásának, és ne
úgy tekintsünk rá, mint valami kitalálmányra, amelynek az a célja, hogy elterelje
e figyelmet Szent Istvánról és életmûvérôl.
Hiszen a magyarok ôsi hite szerint a test éhségét csillapító kenyér megszentelt dolog,
az élet elsôdleges forrása. Nem véletlen,
hogy évszázadokon át, amikor megszegték
a kenyeret, késsel keresztet rajzoltak az aljára. A kenyérben ugyanis saját munkájuk
gyümölcsét és az Istennek áldott adományát látták, miként a legfontosabb kenyérgabonánk, a búzaszem csírájában Krisztus
arcát. Nem ismernénk ezt az ôsi szokást
Szent István nélkül, aki a kereszténység fel-

vételével, a tanításnak megfelelôen – az
“élet kenyerét”, Krisztust a magyarság mindennapi életének a részévé tette, a Megváltó testét szimbolizáló kenyeret pedig szentelménnyé, azaz különös tiszteletet tárgyává
a nép körében. Ugyanakkor, ha arra gondolunk, hogy a magyar nyelvben a megélhetés, az élet szavunk egyik megfelelôje a
kenyér, akkor egy újabb összefüggést is találunk, hiszen elmondhatjuk, hogy Szent
István mûvével – a magyar állam megalapításával – népének immár több mint ezer
éve életet, megélhetést, azaz kenyeret biztosított.
Így kapcsolódik tehát össze az Élet, a Kenyér és Szent István. És ezért nem csorbítja, hanem teljesíti ki az ünnepet, Szent István köszöntését az új kenyérért mondott
hála.
Pásztor Gergely

Tisztelt Ügyfelünk!
A
1/32 oldal (fekete-fehér)
1/16 oldal (fekete-fehér)
1/8 oldal (fekete-fehér)
1/4 oldal (fekete-fehér)
1/2 oldal (fekete-fehér)
1/1 oldal (fekete-fehér)

hirdetési tarifái áfa nélkül 2007. január hónaptól a következôk:
5 000 Ft/hó
6 000 Ft/hó
10 000 Ft/hó
17 000 Ft/hó
26 000 Ft /hó
42 000 Ft/hó

színes
színes
színes
színes
színes
színes

6 000 Ft/hó
8 000 Ft /hó
14 000 Ft/hó
22 000 Ft /hó
34 000 Ft/hó
62 000 Ft/hó

(3,5 x 5 cm)
(7 x 5,5 cm)
(7,5 x 10,5 cm)
(10,5 x 15 cm)
(14,5 x 21 cm)
(A4 oldal)

Kedvezmények: 3 hónapos hirdetés esetén 5% kedvezmény, 6 hónapos hirdetés esetén 10% kedvezmény, 12 hónapos hirdetés esetén 15% 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 Önöket, hogy idén a Dabasi Újság kéthavonta jelenik
meg. Következô számunk október hónapban várható. Az írásokat kislemezen vagy e-mailben várjuk.
Megértésüket köszönjük! Kéziratokat nem ôrzünk meg!
Hirdetéseiket továbbra is várjuk és igényeiket igyekszünk teljesíteni!
Köszönettel:

Bálint Katalin Kabinetiroda-munkatárs
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Híres magyar anyák
Gizella királyné

“Királyságának sorsául pedig, de kivált sarjadékának szaporításáért a római császári
méltóságot viselô, szelíd erkölcsei miatt
jámbornak nevezett Henrik húgát, név szerint Gizellát vette házastársul, kit miután
olajkenettel felkentek, a korona viselésében
társának ismert el.”
Szent István Nagy Legendája ezekkel a
szavakkal örökíti meg Gizella és Szent István házasságát, amely a kor szokásai szerint
egy politikai szövetség megpecsételését is
jelentette. A királyi frigy egyértelmûvé tette, hogy a magyar királyság a latin rítusú
kereszténységhez tartozik. Nem véletlen,

A Duna Ünnepe…
Immáron nyolcadik alkalommal rendezték meg Budapesten a Duna Ünnepét. A
dabasi tüzérek már másodszorra kaptak
meghívást e jeles eseményre. Ez a rendezvény az 1456. július 22-én lezajlott,
dicsôséges nándorfehérvári gyôzelemnek
állít méltó emléket.
Tizenegy fôs csapatunk két részre osztva, korhû jelmezben és fegyverzetben jelent meg. Egyik része 15. századi, másik
része pedig 19. századi honvédegyenruhába öltözött.
Az elsô alkalommal megrendezett tüzérségi bemutatón a dabasi tüzérek adtak
le díszlövést, ami negy megtiszteltetés volt
számunkra. A gályán a kismozsár ágyú
szólalt meg minden vízre bocsátott koszorú után. Fenn, a parton pedig a tábori
ágyú szólt egymás után tizenkétszer. Ez
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hogy a német források – tévesen – Gizellának tulajdonítják a magyarok keresztény
hitre térését.
Gizelláról a krónikák alapján nem sokat
tudunk. Szent István legendáiból egy mélyen vallásos, egyházáról gondoskodó királyné képe bontakozik ki elôttünk. 985 táján született, II. (Civakodó) Henrik bajor
herceg és Burgundai Gizella házasságából.
Bátyja, Henrik, a megbékélés híveként pecsételte meg szándékát húga Magyarországra küldésével. Szent Istvánnal kötött házasságából több gyermek is született, melyek
közül név szerint Ottót és Imrét ismerjük.
Ottó csecsemô korában meghalt, Imre pedig vadászbalesetben hunyt el 1031-ben.
Szent István halála elôtt – a niederaltaichi
bencés monostor évkönyveinek bejegyzése
szerint – arra kötelezte Orseolo Pétert, hogy
tartsa tiszteletben a királyné jogait, védelmezze személyét, javait. Péter ideig-óráig
teljesítette is a feladatát, azonban egy év elteltével mindenétôl megfosztotta az özvegy
királynét. “…olyan ôrséggel vette körül,
hogy sem neki nem volt lehetôsége sehova
sem eltávoznia, sem az odaérkezôk közül
senkinek nem volt lehetôsége vele találkoznia” – írják az Altaichi Évkönyvben.
Gizella végül a trónutódlás körüli viszályok közepette hagyta el az országot, utolsó
esztendeit szülôföldjén, a passaui Niedernburg bencés kolostor falai között töltötte,
síremléke ma is itt áll.
Pásztor
azt a tizenkét nagyvárost jelképezte, melyet még ma is átszel a kék Duna.
Ez egy sikeres nap volt a történelemben, és emlékezetes nap volt a rendezvény
résztvevôi számára. A dabasiak jól vizsgáztak, ezt bizonyították a közönségbôl jövô
elismerô szavak és a hosszan tartó taps.
Papst József

Lábtoll-labda
hírek

A Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói
Országos Diák Olimpián vettek részt Zánkán 2007. május 9–10. 16 iskola 120 tanulója indult a versenyen. III. korcsoportban csapatban Stefkó István, Gogolák József és Bera Márk II. helyezést ért el.
IV. korcsoportban csapatban Stefkó Richárd, Sári Marcell és Kiripóczki Richárd
IV. helyezést ért el. Iskolánk két tanulója
bekerült az Ifjúsági Utánpótlás Válogatott
keretbe. 2007. május 12–13-án Kárpátmedence Kupán vettek részt, ahol 5 ország
6 csapata szerepelt. Szerbia (Délvidék),
Szlovákia (Felvidék), Románia (Erdély),
Ukrajna (Kárpátalja) és Magyarország két
csapta. Magyarország A csapatában szerepelt Stefkó Richárd, akik I. helyezést értek
el. Magyarország B csapatában szerepelt
Sári Marcell, akik II. helyezést értek el.
Stefkó Richárd 8. c osztályos tanuló
sporteredményei:
Lábtoll-labda:
2004. Jánoshida – csapatverseny:
III. helyezés
2004. Zánka – csapatverseny: III. helyezés
2005. Újszász – csapatverseny: II. helyezés
2005. Jánoshida – egyéni verseny:
II. helyezés
2005. Nyárlôrinc – csapatverseny:
III. helyezés
2005. Nyárlôrinc – páros verseny:
III. helyezés
2006. Szerbia-Montenegro – csapatversey:
I. helyezés
2006. Szepetnek – egyéni verseny:
II. helyezés
2007. Jánoshida – csapatverseny:
III. helyezés
2007. Zánka – csapatverseny: II. hlyezés
2007. Újszász – Kárpát-medence Kupa:
I. helyezés
Edzô: Gacsal Rozália
Egyéb versenyek:
2004. Dabas – DS avató: I. helyezés
2005. Hernád – atlétika: III. helyezés
2006. Dabas – utcai kosárlabda: I. helyezés
Testnevelô: Gacsal Rozália
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DS-WELLNESS

A Dabasi Szabadidôs SE
Úszó Szakosztályának eredményei:

Egészség–szépség nap szeptember 22.
Ismét lehetôség van az egészség-szépség jegyében való találkozásra ezen a szép, városi hagyományôrzô napon. A rendezvény célja, hogy a látogatók az egészség megôrzésével és visszaszerzésével
kapcsolatos alapvetô ismeretekhez jussanak.
Szeretnénk egy nagyon idôszerû szemléletmódot erôsíteni városunkban. Eszerint a jólét, az ápoltság és a szépség mellett a testi-lelki-szellemi egészségért is tudatosan kell tenni és a szükséges
feladatokat nem lehet halogatni.
A kiállító és árusító gyártók és forgalmazók termékeikkel a
fenti célkitûzéseket képviselik, így a természetes életmód elemeivel a gyakorlatban is találkozzanak.
A színes programban érdekes elôadások, masszázs és mozgásbemutatók, orvosi és természetgyógyászati tanácsadások (pl. homeopatia), biotermékek kóstolója és vására, a népszerû auraelemzés és még sok érdekesség szerepel.
Mindenkit szeretettel várunk a vállalkozók napján de. 10 órától a Jubileumi parkba.
A részletes mûsorral kapcsolatban tájékoztatást kérhetnek
személyesen a Dabas-Diego Sportcsarnokban vagy a következô
telefonon: 06-20/313-2355
Jóga
A jóga rendszeres gyakorlásával járó elônyök:
– fokozza a gerincoszlop rugalmasságát
– hajlékonyabbá teszi az ízületeket
– lazítja és erôsíti az izmokat
– serkenti és összehangolja a szervek, köztük a belsô elválasztású mirigyek mûködését
– serkenti a nyirokkeringést és az anyagcserét
– erôsíti az immunrendszert
– szabályozza és stabilizálja a keringési rendszert és a vérnyomást
– nyugtatja és erôsíti az idegrendszert
– tisztítja és frissíti a bôrt
A felsoroltakon kívül számos jó hatást érhetünk el a kitartó gyakorlással. Elôképzettség vagy különleges testi adottság nem szükséges, egyedül a szándék a fontos.
A foglakozásokra minden érdeklôdôt (férfiakat és nôket, fiatalokat és idôseket) szeretettel várunk a sportcsarnokba, hétfô este
6, csütörtök du. 13.30 órakor a Wellness Klubba.
Július 8-án az Országos Ökonapok keretében látogatást tettünk
a galgahévízi Gódor Biogazdaságban.
Állandó Programok:

Harkány Kupa Nemzetközi Úszóverseny
2007. 06. 02–03. Harkány
Minden évben június elsô hétvégéjén megrendezett versenyen
idén 32 hazai és 12 külföldi egyesület 280 versenyzôje állt rajtkôre a 2 napos megmérettetésen. Hümpfner János 50 m gyorson és
a 100 m gyorson legjobb eredményét úszta (27,94 és 1:01,00), s
ezzel mindkét versenyszámban a dobogó 2. fokára állhatott.
Eredmények:
serdülô korcsoport
100 m gyors
2. Hümpfner János
100 m pillangó
3. Hümpfner János
50 m gyors
2. Hümpfner János
gyermek korcsoport 100 m gyors
6. Hümpfner Dániel
50 m pillangó
6. Hümpfner Dániel
50 m gyors
6. Hümpfner Dániel
Földvár Kupa 2007. 06. 24. Tiszaföldvár
A versenyen 15 egyesület 125 versenyzôje indult, a különbözô versenyszámokban a Misek testvérek összesen három gyôzelmet arattak, míg Hümpfner János ezüstérmet szerzett.
Eredmények:
serdülô korcsoport
100 m pillangó
1. Misek Zsolt
4. Hümpfner János
100 m gyors
1. Misek Zsolt
2. Hümpfner János
gyermek korcsoport 100 m mell
6. Hümpfner Dániel
100 m gyors
7. Hümpfner Dániel
béka korcsoport

100 m gyors
100 m hát

1. Misek Gábor
4. Misek Gábor

LVI. Országos Vidék Bajnokság 2007. 07. 13–15. Kaposvár
A versenyen a fôvárosi egyesületeken kívül az ország 51 vidéki
egyesületének 350 versenyzôje indult. A 3 napos megmérettetésen
egyesületünk 2 serdülô versenyzôje indulhatott, mivel ôk teljesítették az induláshoz szükséges szintidôket 3 versenyszámban is. Misek Zsolti eddidi legjobb eredményét megúszva 50 m gyorson
(26,41) csak 4 század másodperccel maradt le a dobogó 3. fokáról.
Eredmények:
serdülô korcsoport
50 m gyors
4. Misek Zsolt
12. Hümpfner János
50 m pillangó
15. Misek Zsolt
22. Hümpfner János
100 m gyors
14. Misek Zsolt
19. Hümpfner János
Lorántfyné Horváth Ildikó

– méregtelenítés aquadetox géppel
– életmód-tanácsadás
– szeptembertôl újra indul az agytorna gyermekeknek
– jógagyakorlás
Az aktualitásokért és az egészségmegôrzési tudnivalókért kérjük
látogassanak el a www.dabas-ds.hu weboldalra.
Thurzó Vincéné életmód-tanácsadó és terapeuta
Prohászka Csaba ügyvezetô

2007. július–augusztus DABASI ÚJSÁG

19

Sport
2007. 11. 11. vasárnap 13.30
2007. 11. 18. vasárnap 13.00
2007. 11. 25. vasárnap 13.00

LABDARÚGÁS
Megkezdték a felkészülést a 2007–2008-as
bajnoki évadra az FC
Dabas SE csapatai. A
felnôtt csapat munkáját
továbbra is Dajka László Pro Licences edzô vezeti. Az edzô munkáját
Tihanyi Mátyás technikai vezetô segíti. Az FC felnôtt csapatánál folyó szakmai munkát
a két szakember irányítja. A tavalyi bajnoksághoz képest jelentôsen kicserélôdött az FC játékosállománya. A régi keretbôl a
következô labdarúgókra számít a vezetés: Danyis Attila, Volenszki Zoltán, Sztancs Gábor, Baranyai Norbert, Csendes Péter, Salamon Sándor, Suhajda Tamás. Az újonnan érkezett játékosok a
következôk: Kurucz Ferenc (kapus), Vass Csaba, Sztranyovszki
Márk (védô), Budafai Gergely, Nagy Gábor, Szôke Viktor, (középpályás), Nagy Péter, Kincses Ádám (csatár). Az utánpótlás csapatoktól a felnôtt kerethez csatlakozó játékosok: Fábri László (kapus) Láposi Zsolt, Karsza András (védô), Béres Norbert (középpályás), Béres Gábor, Szabó Károly (csatár). A 2007–2008-as bajnokságot az MLSZ illetékes bizottságának a döntése alapján az
FC felnôtt csapata újra az Alföld csoportban kezdi meg az alábbi sorsolás alapján:
NB III ALFÖLD CSOPORT FELNÔTT SORSOLÁS
2007. 08. 19. vasárnap 17.00 FC Dabas–Szolnoki Spartacus
2007. 08. 26. vasárnap 17.00 Hódmezôvásárhely–FC Dabas
2007. 09. 02. vasárnap 16.30 FC Dabas–Algyô SK
2007. 09. 09. vasárnap 16.30 FC Dabas–Tisza Volán SC
2007. 09. 15. szombat 16.00 Bajai LSE–FC Dabas
2007. 09. 23. vasárnap 16.00 FC Dabas–Békéscsabai Elôre
2007. 09. 29. szombat 16.00 Monori SE–FC Dabas
2007. 10. 07. vasárnap 15.30 FC Dabas–Vasas
2007. 10. 13. szombat 15.00 Csongrád TSE–FC Dabas
2007. 10. 21. vasárnap 14.30 FC Dabas–Kiskunfélegyháza
2007. 10. 28. vasárnap 13.30 REAC–FC Dabas
2007. 11. 04. vasárnap 13.30 FC Dabas–Szigetszentmiklós

Örkény–FC Dabas
FC Dabas–Gyulai Termál FC
Honvéd–FC Dabas

Az utánpótlás csapataink az FC vezetése részérôl kifejtett komoly lobbi tevékenység eredményeként a Duna csoportban kezdik meg a pontvadászatot.
Az U-16 edzôje: Fodor József
Az U-19 edzôje: Kucsák István
NB III DUNA CSOPORT U–16, U–19 SORSOLÁS
2007. 08. 18. szombat
U-19: 10.00
U-16: 12.00
Móri SE–FC Dabas
2007. 08. 25. szombat
U-19: 11.00
U-16: 13.00
FC Dabas–III. ker. TUE
2007. 09. 01. szombat
U-19: 10.00
U-16: 12.00
Tatai HAC–FC Dabas
2007. 09. 09. vasárnap U-19: 12.00
U-16: 10.00
Budakalász–FC Dabas
2007. 09. 15. szombat
U-19: 11.00
U-16: 13.00
FC Dabas–Törökbálint
2007. 09. 22. szombat
U-19: 12.00
U-16: 10.00
Pénzügyôr–FC Dabas
2007. 09. 29. szombat
U-19: 11.00
U-16: 13.00
FC Dabas–Martonvásár
2007. 10. 06. szombat
U-19: 10.00
U-16: 12.00
Sárisáp–FC Dabas
2007. 10. 13. szombat
U-19: 11.00
U-16: 13.00
FC Dabas–RAFC
2007. 10. 21. vasárnap U-19: 10.00
U-16: 12.00
Dorog–FC Dabas
2007. 10. 28. vasárnap U-19: 11.00
U-16: 13.00
FC Dabas–Bp. Erômû SE
2007. 11. 03. szombat
U-19: 11.00
U-16: 13.00
Budafok–FC Dabas
2007. 11. 10. szombat
U-19: 11.00
U-16: 13.00
FC Dabas–Százhalombatta
2007. 11. 18. vasárnap U-19: 10.00
U-16: 12.00
Csepel SC–FC Dabas
2007. 11. 24. szombat
U-19: 11.00
U-16: 13.00
FC Dabas–Szigetszentmiklós

FIT-KID World Championship
Malaysia 2007
Szép eredményeket értek el a Szimultán SKE versenyzôi a 2007. 07. 29én Kuala Lumpurban megrendezett FIT-KID Világbajnokságon. A VB-n
15 ország hatvan versenyzôje vett részt.
Az egyéni versenyeken az alábbi helyezéseket érték el a lányok:
A serdülôknél: Somogyi Eszter aranyérmet szerzett.
A junioroknál: Bennárik Dóra a negyedik lett.
A csoportos kategóriában a következô helyezéseket szerezték meg:
Duó: Bennárik Dóra, Somogyi Eszter ezüstérmet szerzett.
Trió: Bennárik Dóra, Somogyi Eszter, Szabados Viktória ezüstérmet szerzett
Gratulálunk a lányoknak és felkészítô edzôjüknek Sôregi Krisztinának!
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Sikeresek a dabasi
strandkézilabdások

Hogyan tovább?

Felnôtt HBT a Select Kupáért
A felnôtt férfiak versenyében az évek óta rendkívül sikeresen
szereplô Dabasi Dinamit nyerte a kiemelt magyar csapatok bajnokságát, a Hungarian Beach Handball Tourt. A három fordulóból álló sorozat utolsó helyszíne a Városliget volt, ahol hihetetlenül kiélezett küzdelemben, szétlövéssel nyerték a döntôt a
dabasi fiúk.

A DANKE (Dabasi Nôi Kézilabda Egyesület) és az IKC (Inárcsi Kézilabda Club)
együttes ülésen 2007. június 28-án kimondta a fúziót és DIKC (Dabas Inárcs
Kézilabda Club) néven a régi alapokon új egyesületet hozott létre.
Ez csak így kimondva túl egyszerûnek tûnik és a rövid mondat nem tesz
említést arról a szükségszerûségrôl, mely szakmailag indokolttá, pénzügyileg pedig elkerülhetetlenné tette ezt a szokatlan lépést.
A DANKE viszonylag rövid idô alatt jutott el a megalakulástól, a megyén keresztül az NBII-ig. Sajnos a kivételesen jó alapra (serdülôre és ifire)
még nem épült ki, még nem nôtt ki egy ütôképes felnôtt gárda. A néhány
lelkes és tehetséges felnôtt nem tudott igazán helytállni az NBII-ben és a
kudarcot látva a serdülô és ifi korosztály számára nem maradt távlat,
hiányzott a perspektíva, hiányzott az a motiváció, mely nagyobb teljesítményre ösztönzött, mely a felnôtt csapatba való feljutást tûzte ki célul!
Tehát az egyesület vezetôi megérezték a változtatás szakmai kényszerét.
Az IKC az ígéretes helyi forrásra építkezve jutott el a megyébôl a megyei szupercsoportba, de itt megrekedve hosszabb helybenjárás következett. Igaz, ekkor még a helyi Vasas SC szakosztályaként próbálkoztunk, és
ebbôl alakítottuk meg önálló klubként az IKC-t. Ez a változás új lendületet
adott a fiatal klubnak és a megyei szuperbôl rövidesen az NBII-be majd az
NBI/B-be jutottak fel a kézis lányok.
Sajnos Inárcson valami ellenkezô folyamat játszódott le, mint Dabason.
Az történt ugyanis, hogy míg a felnôttek eredményére fókuszáltunk, leszûkült az utánpótlás nevelés és csak üggyel-bajjal tudtunk egy gyengécske
csapatot összehozni a serdülô bajnokságra.
Vagyis sem a DANKE, sem az IKC nem tudta a piramisszerû klubépítést
megvalósítani, ezért fordulhatott elô, hogy ami az egyiknél erény volt, az
a másiknál kudarc, az egyiknél az utánpótlás volt a gyenge, a másiknál a
felnôtt! Vagyis ez az a szakmai érv, melyet az egyesületek tagsága és vezetôi jól ismertek fel és a fúzióban látták meg a kiutat.
A másik érv, mely szorosan összefügg az elôzôkkel, a fúzió gazdasági
megközelítése. Ahhoz, hogy a DANKE játékosainak biztatásként el lehessen mondani, hogy ha jól teljesítesz, a serdülôbôl felkerülsz az ifibe, és ha
az ifiben ügyes leszel, játszhatsz a felnôttben, de ehhez a nagyon szerény
teljesítmény mellett is kellett a perspektívát jelentô felnôtt csapatot mûködtetni. Ma már nehéz lenne megmondani, hogy mennyibe került az
Egyesületnek a felnôtt csapat NBII-ben való szerepeltetése.
Másik oldalról pedig, mivel az IKC az NBI/B-ben játszik, kötelezô a serdülô csapat szerepeltetése az OSB-n. A serdülôk utaztatása az edzések, a
hazai mérkôzések állandó kiadása (terembérlet, játékvez, díja) jelentôsen
növelték a klub kiadásait.
Ha számszerûsítjük a múltat, a DANKE három korosztályban négy csapatot mûködtetett, annak minden költségével, míg az IKC is ugyancsak három korosztályban három csapatot finanszírozott, tehát összesen hét csapat költségeit kellett elôteremteni az egyre apadó források mellett.
A jövôt illetôen egy mini csoportot, egy serdülôt, egy ifit és egy felnôtt
csapatot szándékozunk versenyeztetni! Természetesen a sportolás lehetôségét mindenki számára továbbra is biztosítani kívánjuk, de a
mérkôzésen mindig a legügyesebbek, a legjobb formában levôk ülhetnek a
kispadra a DIKC kispadjára.
A két csapat fúziója sejtetni engedi, hogy gazdaságilag is megtérül az
összefogás, majd a régióban való gondolkodás, a teljesítményt illetôen
pedig reményteli mozzanat, ha a két település határait átlépve több falu
legjobbjaiból építünk csapatot, hiszen így többeknek adunk lehetôséget a
sportolásra, a sok „ kézit kedvelô” lányból könnyebb lesz kiválogatni a legjobbakat és az érdeklôdôk, a szurkolók is hat településbôl verbuválódnak és
biztatják kedvenceiket a DIKC-t.
M. Gy.

Álló sor: Réti Attila, Presinszki Zsolt, Németh Zoltán,
Burik Máté, Strupka András, Ocsovai Zsolt
guggolnak: Talapka Gábor, Himmer Zoltán, Kovács Péter,
Kálomista Tibor, Gábosy Balázs
Serdülô Magyar Kupa
Július 28-án rendezték Dabason a serdülô leányok és fiúk országos versenyét, ahol izgalmas mérkôzéseket láthattak a szurkolók
és nézôk. A dabasi fiúk Dabas Boys néven indultak és a harmadik helyet szerezték meg.

Álló sor: Újvári Gergô, Bugyi Ádám, Czene Gábor,
Vásáreczki Balázs, Rábai Gábor, Szigetfû György, Kiss Gergô,
Botta Döme. Fekszik: Kovács Sándor

Fúzió után a DIKC-ben
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Ha minôségi betonra van szüksége...
Ha nem mindegy, mikor, mennyi, mennyiért...
SERFEL LÁSZLÓ:
(06-30) 903-4987, Fax: (06-29) 360-982

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

ÁLLÁSHIRDETÉS
International sales company with subsidiary in Hungary (Alsónémedi)
is looking for a financial assistant:
– with good english knowledge
– experience welcome,
– experience in working in SAP welcome,
for basic accounting and administrative tasks, keeping contact with HQ
(in english) and supporting outsource Accounting company in Hungary.
Begginers are also welcome. aureta@aureta.com

NÉMET–Osztrák ügyfeleink részére
eladó ingatlanokat keresünk! Telefon: 06-1/210-4904

Páratlan közösségi élményben volt része Dabas városának 2007.
június 26-án, a Dabas-Diego Sportcsarnokban, az István, a király rockopera elôadásán. A helyi szereplôgárdával színpadra vitt
népszerû, nemzeti ihletésû zenemû óriási közönséget vonzott, a
város lakossága szinte egy emberként mozdult meg és vette birtokba a sportcsarnok lelátóit ezen az estén. Akkor és ott minden
együtt volt: látvány, egyéni produkció, egységes megjelenés,
nemzeti szimbólumainkat felvillantó fényshow, nagyszerû díszletekbôl és korhû jelmezekbôl egységbe szervezôdô színpadkép.
A szereplôk hiteles játéka, a hôsök életszerû megformálása teljessé tette a hatást és összhangot teremtett a színpadon. A közönségben katarktikus érzelmeket szabadított fel az elôadás, amelyet a
Himnusz és Székely Himnusz együtténeklése koronázott meg.
Köszönjük mindenkinek, aki a produkcióhoz egy morzsányit
is hozzátett, hogy egy egész várost megmozdító, eddig példa nélküli közösségépítô élménynek lehettünk részesei.
Az elôadás ötletgazdája Farkas Pál, szervezôje az Áldos Hagyományôrzô Egyesület. Zenei szakértô Joó Tibor, felkészítô
énektanár Dömôk Virág, koreográfus Pásztor Gergely. Az
elôadásban közremûködött az ELTE és a Kurázsi néptáncegyüttes néhány tagja, és sok lelkes dabasi fiatal, hiszen tömegjelenetek nélkül nem lett volna hiteles a színpadi megjelenítés.
Kapui Ágota

ISTVÁN, A KIRÁLY

Köszönöm a Jó Istennek, a szervezôknek,
hogy része lehettem ennek a csodának.
Tibay László

A szereplôk gondolatai

Laborc:
Be kell vallanom, még itt a legelején, hogy
elôször nem akartam részt venni ebben a
produkcióban, abszolúte nem!
Úgy is kifejezhetném magam, ha találó
akarnék lenni, hogy amikor meghallottam,
csak ennyit mondtam: nem kell, nem, nem
kell!
Nem mintha nem tetszene a darab, sôt,
az egyik kedvencem, de mostanában a szemem elôtt csak egyetlen “cél” lebegett, és ez
nem más, mint: a LAZULALÁNC, persze
ezt mindenki tudja. Azt hittem (részben jogosan), hogy ha belefogunk ebbe a nem kisméretû mûbe, elvonja a figyelmünket a zenélésrôl…
De most utólag egész másként látom a
dolgot! Mindenekelôtt szeretném megköszönni Farkas Pálnak (Áldos Egyesület) és
Fabók Tibornak (LAZULALÁNC együttes), hogy olyan kitartóan kiálltak amellett,
hogy nekem, és a LAZULALÁNC többi
tagjának is szerepelnie kell ebben a nagyszerû alkotásban, melyet tényleg nem szabad a
feledés homályába veszni hagyni. Bár meglepôen kemény fának bizonyult az István, a
király címû rockopera, talán mégis azt
mondhatom, hogy meglepôen jó lett a végeredmény! Életünk eddigi legnagyobb falatját nyeltük le, ami nem rontotta meg a
gyomrunkat. Sôt olyan jóllaktunk vele,
hogy csak úgy dagadt a májunk, hiszen
ennyi ember elôtt szerepelni, azt hiszem,
tényleg nem mindennapi dolog.
Köszönjük!
Rádai István

István:
Az István a király címû rockopera nagyon sokat adott nekem: rengeteg tapasztalatot, barátokat és nagyon sok elismerést. Rendkívül
jó érzés volt ott fent állni és látni, hogy annyi
ember eljött megnézni, és hogy mindenkinek tetszett, akivel csak beszéltem. Nagyon
jó volt adni valami olyat, amitôl minden ember egy egységes nemzetnek érezte magát.
Sokan mondták nekem utána ismerôsök,
hogy valami olyat éreztek, amit elôtte még
soha. Nagyon sokan könnyes szemmel nézték végig az elôadást. Sok köszönet jár azoknak az embereknek, akik szerepet játszottak
abban, hogy ez a produkció létrejöhessen. És
nagyon köszönöm mindazoknak, akik segítettek, támogattak: szüleimnek, barátaimnak
és mindenkinek, aki segített.
Buncsák Zoltán
Koppány:
Nagyon nagy örömmel töltött el ez a szerep,
mivel Koppány vezér a magyar férfieszmény
számomra. Minden fiú Koppány akar lenni,
aki egyszer látta az István, a királyt. Ugyanakkor végre mutathattam magamból valamit. Koppány szerepébe bújva kimondhattam, amit igazán akartam. Azt, hogy nem leszünk “kisnyugat”, mert harcolok a szokásokért! Az István, a királyból, akiket a legjobban becsülök, azok a dabasi fiatalok, akik
megtanulták a táncokat, és végigkészülték a
fél évet. Ezért én fejet hajtok elôttük.
Amúgy pedig mindenki nagyon ügyes volt!
Fabók Tibor
Torda:
Nagyon jó dolognak és egyben egy nagy kihívásnak tartottam az István, a királyt. Emberpróbáló dolog volt, és én úgy érzem, kiálltam a próbát. Örülök, hogy elvállaltam, annak ellenére, hogy egyszer
visszaléptem. Sok barátot szereztem, és úgy érzem, hogy
az egész csapat egy nagy családdá nôtte ki magát. Ez az
egész produkció nagy áldozatokkal és összefogással járt mindenki számára
és így számomra is. Kulturálisan épültünk mindannyian, hisz a darab által
betekinthettünk az akkori történelmi korba. Köszönöm szépen a lehetôséget.
Kecskés Zoltán

Sarolt:
Miért volt nagy élmény a dabasiaknak az
István a király, hiszen színházban, lemezrôl
hibátlan elôadást hallhatunk…?
Szerintem nekünk, szereplôknek az
együttmûködés, a sok erôfeszítés, a család, a
munkahely támogatása, emberi kapcsolatok
kialakulása, az önzetlenség stb. megtapasztalása mind-mind értékesebbé tette a produkciót.
A közönség számára pedig talán nagyobb
élmény volt, hogy barátainak, rokonainak,
szomszédainak drukkolhatott, örülhetett.
Nekem Sarolt személyével elôbb meg
kellett “barátkoznom”, nehezen azonosultam ezzel a kemény, harcias nôvel.
De az anyák a való életben is sokszor találkoznak olyan feladattal, amelyre nem
hobbiból vállalkoznak, hanem szeretetbôl.
Juhászné Bábel Márta
Réka:
Azzal, hogy szerepelhettem az István, a királyban, egy álmom vált valóra. Kiskorom
óta ez a kedvenc rockoperám, s hihetetlen,
hogy ezt most elôadtuk itt Dabason és ekkora sikere volt. Iszonyúan jó érzés volt ott
lenni a színpadon, ahogy a közönség a szereplôkkel egybeforrva énekli a Himnuszt és
Székely Himnuszt, és a szûnni nem akaró
taps… – nagyon megható volt.
Fél évet készültünk az elôadásra, ami
nem kevés idô, már automatikussá vált,
hogy hétvége egyenlô próba.
Annyira összekovácsolódott a csapat,
hogy azóta sem tudunk elszakadni egymástól, hiányoznak a próbák és mindenki.
Olyat kaptunk ettôl a fél évtôl, próbáktól, elôadástól, emberektôl, amit sosem fogunk elfelejteni, és akik ott voltak június
23-án a DDS-ben, ôk is emlegetni fogják
egy darabig. Köszönöm, hogy szerepelhettem benne!
Szlama Ildikó
Asztrik:
Emlékeim vannak az István, a király ôsbemutatójáról, amit kilencévesen éltem meg.
Érdekes a Gondviselés, hiszen Asztrik alakítása, szerepei, megjelenése, az akkor tudat
alatt kibontakozó hivatásom kapcsán igen
szimpatikussá váltak.
Az elôadás után értettem meg, hogy ezt a
szerepet nekem kellett énekelnem.
Bár négy éve élek Dabason, sok emberrel
vagyok kapcsolatban, mégis ismertem meg
új arcokat, nagyon értékes embereket.

Gizella:
Mint az Áldos Egyesület tagja, és így az István, a király dabasi elôadásának egyik szervezôje, szeretném nagyon megköszönni
mindenkinek, aki segített, hogy létrejöhessen ez a produkció.
Mint “Gizella”, köszönettel tartozom
Dömôk Virágnak és Joó Tibornak, hogy segítettek nekem felkészülni életem elsô szereplésére! Nagy élmény volt ennyi ember
elôtt szerepelni, leírhatatlan az az erô, amit
a közönség sugárzott felénk a színpadra!
Fantasztikus dolognak tartom ezt az
egész produkciót, ezzel a dabasi és a környékbeli emberek bebizonyították, hogy
összefogással sok mindent el lehet érni!
Köszönöm mindenkinek, aki eljött és
megtisztelt minket!
A résztvevôkkel és szervezôkkel egy nagyon jó csapat állt össze. Remélem, még lesz
alkalmunk együtt dolgozni!
Kecskés Sarolta Réka

Boglárka, Koppány felesége:
Szerintem egy fantasztikus dolog valósult
meg azzal, hogy egy ötletbôl ilyen nagyszabású elôadást lehetett kihozni. Nagyon
örülök, hogy ebben én is részt vehettem.
A kezdetekben még nehezen mentek a
próbák. Egy-egy jeleneten sokat nevettünk, vagy épp elkeseredtünk, ha nem jól
sikerült. De a hónapok múlásával egyre
jobbak lettünk, bár jó sok segítség kellett
hozzá. A bemutatón mindenki a legtöbbet
hozta ki magából, és ez valóban nagy sikert
aratott.
Hiányozni fognak a próbák és persze ez
a jó kis társaság. Mindenkinek gratulálok,
aki részt vett vagy segítette az elôadás sikerét!
Szônyi Renáta
Enikô, Koppány felesége:
Számomra óriási kihívást jelentett az István, a király és fantasztikus dolognak tartom, hogy a kezdeti nehézségek ellenére
létrejött és ilyen sikeres lett a darab.
Nagyon jó volt együtt dolgozni, bár az
elején inkább csak nevettünk egymás
“baklövésein”, de a végére kiforrta magát
az elôadás, többek között a mi szerepünk
is, amelyen sokat kellett dolgoznunk.
Öröm volt nézni, hogy napról napra lassacskán összeállt a darab, ahogy a közös
munka összekovácsolta a társaságot. Köszönöm az Áldosnak és minden kedves
szereplôtársamnak, hogy részese lehettem
ennek a feledhetetlen produkciónak.
Pataki Tímea

megtisztelt minket a jelenlétével. Számomra ez egy életre szóló élmény volt.
Nagy Gergely
Krónikás I., Solt, magyar fôûr:
Számomra nagy megtiszteltetés volt, hogy
részt vehettem a darabban, amit nagyon
élveztem az elsôtôl az utolsó percig, és még
most is, mert az utcán a mai napig megállítanak és gratulálnak.
Fantasztikus érzés az, ha az ember adni
tud a másiknak valamit, és ez az elôadás
volt valami. Mikor felléptem a színpadra,
kicsit megijedtem, de ahogy meghallottam
a dalom elsô hangjait, megnyugodtam és
tudtam, hogy rosszul nem sülhet el a dolog. Aztán meg alig vártam, hogy újra felmehessek. Köszönöm, hogy részt vehettem benne!
Ifj. Bató Tibor
Krónikás II.:
Nagyon boldoggá tett a lehetôség hogy
szerepelhetek a produkcióban. Fantasztikusan családias volt a felkészülés, és különösen nagy öröm számomra, hogy jelentôsen bôvült a baráti köröm.
De talán a legcsodálatosabb, hogy a
visszajelzések alapján rengeteg embernek
okoztunk örömet. Nagyon remélem, lesz
még lehetôségem hasonló produkciókban
részt venni, magam, de leginkább mások
örömére.
Bató Tibor

Picur, Koppány felesége:
Én azzal kezdeném, hogy nem is gondoltam volna, hogy ilyen csapat verôdik
össze. Nagyon sok jó embert ismertem
meg, akik fontosak nekem! Az elsô próbához képest nem is gondoltam volna, hogy
ilyen nagyot alakítunk. Azért tartottam ki
a lelkes csapat mellett, mert tetszett a szerep, amit játszottam és szeretem a közönséget. Azt hiszem, mindenki számára felejthetetlen élmény marad. Köszönöm
mindenkinek a lehetôséget, hogy szerepelhettem ebben a darabban.
Szlama Dóra

Regôs I.:
Az elsô próbák után úgy éreztem, hogy nagyon kevés az idô arra, hogy ebbôl egy élvezhetô elôadás legyen.
Szerencsére nem lett igazam! Minden
résztvevônek gratulálok a szorgalmáért és a
kitartásáért! Azt hiszem, mindenki nevében megköszönhetem Dömôk Virágnak,
Joó Tibornak és Pásztor Gergelynek önzetlen segítségét. Nekem nagyon nagy élményt jelentett, hogy az egész családommal és ezzel a lelkes kis csapattal együtt
szerepelhettem. Nagyon örülök a sikernek
és annak, hogy a közönségnek tetszett az
elôadásunk.
Id. Szlama László

Sur, magyar fôúr:
Talán én voltam az utolsó, aki szereplônek
került be a darabba. Szóltak, hogy van
még egy szerep, és jó lenne, ha elvállalnám. Boldogan tettem eleget a felkérésnek
és nagyon örültem, hogy megformálhatok
egy szereplôt kedvenc rockoperámból. Elkezdôdtek a rendszeres próbák és eleinte
nem gondoltam, hogy ilyen komoly
elôadást fogunk kerekíteni. Köszönöm annak a rengeteg embernek, aki eljött és

Zenei rendezô:
Az, hogy mennyi tehetséges ember van nálunk, nem lepett meg különösebben. Tudtam, hogy vannak, hiszen nagyjából ismertem ôket. Ám az a lelkesedés és hit, amely
közösséget teremtett, ahol mindig fontos
volt a másik, ahol a próbákon egymásnak
tapsoltak, ahol az igazító szót mosolyogva
várták és köszönettel fogadták, az volt a
nagyszerû dolog. Ez a csupa-szív amatörizmus párosulva a tehetséggel, profi elôadást

eredményezett. Ebben a csapatban jó volt
tagnak lenni. Mindegy, hogy statiszta,
rendezô, énekes vagy táncos, koreográfus
vagy háttérember valaki, mind ugyanazt
érezte – valami olyasmit csinált, ami mindenkinek jó, öröm elôadónak és közönségnek egyaránt.
Jómagam annak idején a budapesti
Szt. István Gimnáziumba jártam, annak
szimfonikus zenekarában kezdtem el komolyan zenélni. Akkor ez egy különleges
életérzés volt. Most hosszú évek után újra
tapasztalhattam, hogy tényleg milyen jó
dolog is “istvánosnak lenni”!
Joó Tibor
Felkészítô énektanár:
Fantasztikus dolog volt olyan emberekkel
dolgozni, akik teljes szívvel, lélekkel, hónapokon keresztül mindent megtettek
azért, hogy a legjobbat hozzák ki magukból. Látni, hogy van egy cél, amelyért érdemes összefogni.
Sok tehetséges, értékes embert ismertem meg, akik remélem, folytatják, amit
elkezdtek. Számomra nagy élmény volt,
hogy részese lehettem valami születésének,
ami ennyi örömet okozott.
Köszönet érte!
Dömôk Virág
Rendezô:
Különös csoda volt ez a darab. Elôadást
szerveztünk, közben egy közösség alakult.
Energiát fordítottunk rá, közben mi
töltôdtünk föl. Úgy tudtunk adni, hogy
közben mi kaptunk. Örömöt, tapsot, elismerô szavakat és rengeteg tapasztalatot.
Amilyen kitûnôen ötvözték a mû
szerzôi a történelmet, népi kultúra elemeit
és a rockzenét. olyan szerencsés találkozása
volt az elmúlt év egy hagyományôrzô egyesületnek, egy citerazenekarnak és egy rockegyüttesnek.
A folyamatba szinte sorsszerûen kapcsolódott be mindig valaki, aki egy-egy területen továbblendítette a munkát. És
csodás volt az elôadás legfontosabb résztvevôje, a közönség. Minden résztvevô nevében köszönöm a biztatást, tapsot, enélkül nem lett volna ilyen
kitûnô hangulat a
csarnokban. Végül az
elmúlt egy év tanulsága: hittel, sok
munkával és összefogással olyan célok is elérhetôek,
amelyek elsô pillanatban elérhetetlennek látszanak.
Farkas Pál

Fotók: Karlik Dóra, Kôszegi Zoltán és Foki Krisztián

Képeink az elôkészületek közben és az elôadást követô ünneplésen készültek.
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